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Agora, pois, prepara-te como homem; porquanto Eu te 

questionarei, e tu me responderás! Onde estavas tu, quando Eu 

lançava os alicerces da terra? Conta-me, se é que tens verdadeiro 

entendimento? Quem determinou os limites das dimensões da 

terra? Talvez tenhas essa resposta! Ou quem estendeu sobre a 

face da terra o cordel, a linha de medir? (Jó 38:3-5) 
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RESUMO 

 

As religiões vêm passando por transformações em suas estruturas litúrgicas. Transformações 

que são causadas por uma alteração no modelo comunicacional. Por um lado, elas devem 

admitir que não podem permanecer naquele modelo tradicional, mantendo as formas de 

comunicação em que a intervenção na mensagem não era perceptível. Por outro lado, ao se 

aventurarem no novo modelo, se valem das tecnologias digitais. Ao se afirmarem neste novo 

modelo comunicacional, elas devem admitir que estão diante de uma nova realidade 

comunicacional que alterará as antigas formas de fazer a religião. Nesta nova forma de fazer a 

religião se percebe que se abre uma nova maneira de lidar com o fiel, pois, desta vez o fiel 

intervém ativamente na mensagem pelas possibilidades interativas que as tecnologias digitais 

oferecem. Esta interação acontece devido a proposta dialógica diante de um processo discursivo 

entre sujeitos. Esta proposta dialógica adequa a teoria do dialogismo de Bakhtin para as 

religiões potencializadas pelos ambientes digitais. Procura-se analisar o discurso religioso em 

ambientes digitais a fim de considerar que nestes espaços se abre nova possibilidade do fazer 

religioso nos quais todos participam ativamente. Uma prática religiosa dialógica sustentada pela 

teoria de Mikhail Bakhtin do dialogismo, como elemento constitutivo da linguagem, se torna 

um dos objetivos deste trabalho. Sendo assim, é necessário compreender de que forma tais 

instituições tradicionais e conservadoras encaram as transformações tecnológicas. Pode-se   

responder a pergunta ao se adentrar no universo dos ambientes digitais. Estes são a “habitação” 

de diversas linguagens. E estas linguagens podem ser compreendidas a partir das reflexões de 

Bakhtin. A concepção de linguagem em Bakhtin estabelece uma interface com as tecnologias 

e seus ambientes digitais nos quais “habitam” os discursos religiosos. Baseado nos pressupostos 

da dinâmica da linguagem e da interação, este trabalho propõe que ambientes digitais podem 

ser espaços para um fazer religioso dialógico a partir das reflexões de Bakhtin. Estas reflexões 

poderão abrir novas considerações para as Ciências da Religião. A relevância da pesquisa está 

na reflexão de novos fenômenos religiosos que, por um lado, preocupam as religiões 

tradicionais e conservadoras enquanto abre possibilidades de ampliação de práticas religiosas 

para aqueles que se consideram religiosos não muito conservadores e nem tão tradicionais. 

 

Palavras-chave: Religião. Discurso Religioso. Ambientes Digitais Religiosos. Dialogismo. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Religions have been facing great transformations in their liturgical structures. Transformations 

that are caused by a change in the communicational model. On one hand, they must admit that 

can´t stay in the traditional model, maintaining the forms of communication in which the 

intervention in the message is not perceptible. On the other hand, when venturing into another  

they use digital technologies. By asserting themselves in this new communication model, they 

must admit that are facing a new communicational reality that will change the ancient and 

traditional ways of making religion. In this way of making religion it is perceived that another 

way of dealing with the believer is opened, for this time the believer actively interfere in the 

message for the interactive possibilities given by the digital technologies. This interaction 

happens due to the dialogical proposal before a discursive process between individuals. This 

dialogical proposal is given by Bakhtin's theory of dialogism for religions enhanced by digital 

environments. It seeks to analyze religious discourse in digital environments in order to 

consider that in these spaces opens up a new possibility of religious doing in which all actively 

participate. A dialogical religious practice supported by Mikhail Bakhtin's theory of dialogism, 

as a constitutive element of language, becomes one of the objectives of this work. Therefore, it 

is necessary to understand how these traditional and conservative institutions view 

technological transformations. One can answer the question by entering into the universe of 

digital environments. These digital environments are the "indwelling" of several languages. 

These languages are understood from Bakhtin's reflections as languages used to communicate. 

The conception of language in Bakhtin establishes an interface with the technologies and their 

digital environments in which religious discourses "dwell". Based on the assumptions of the 

dynamics of language and interaction, this paper proposes that digital environments can be 

spaces for a dialogical religious make from the reflections of Bakhtin. These reflections may 

open new considerations for Religions Sciences. The relevance of the research is in the 

reflection of new religious phenomenon that, on the one hand, is the traditional and conservative 

religions solicitude while opening possibilities of extension of religious practices for those who 

consider themselves not very conservative and not so traditional religiously. 

 

Keysword: Religion. Religious Discourse. Digital Religious Environment. Dialogism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os ambientes digitais se estabelecem como potencial pois reconfigura o modelo de 

comunicação clássico em um outro paradigma. Este novo paradigma propõe abertura de novos 

espaços nos quais a prática religiosa adquire novos significados ampliando os níveis da relação 

entre os fiéis. A religião, neste novo paradigma, assume novas dimensões, novas formas e uma 

alteração na sua estrutura discursiva. Com efeito, neste novo modelo se permite que o emissor 

e o receptor interajam possibilitando a presença de interferências.  

Diante disso, há a necessidade de reconfigurar o modelo de comunicação tradicional 

com vista a este novo paradigma. 

As características desta nova modalidade religiosa não estão presentes no modelo 

tradicional e conservador, pois este modelo tradicional valoriza, acima de tudo, a presença física 

e estabelece suas relações através do fator presença entre todos os sujeitos envolvidos na 

comunidade. Parte-se, assim, do pressuposto de que o modelo tradicional apresenta 

inflexibilidades na sua estrutura discursiva. Porém, uma das características importante de 

ambientes digitais é a flexibilidade, a rapidez, a eficácia e a interatividade.  

Diante deste cenário, levantam-se aqui questões pouco antes discutidas no campo das 

Ciências da Religião: ampliação do campo de interação religiosa, ubiquidade nas religiões, 

conectividade religiosa em tempo real, interação e interatividade nos discursos religiosos, papel 

das religiões na sociedade em rede, aspectos da transcendência em ambientes digitais, a 

autonomia do religioso, papel do líder religioso numa religião mediada por tecnologias etc. 

Uma vez que a sociedade pode ser compreendida pelas suas ferramentas e pelos seus 

signos então, a religião na sociedade moderna deveria também ser compreendida pelas 

ferramentas e pelos signos que usa. A religião, como instituição social, constrói signos e 

sistemas simbólicos que lhe representam e que também representam o real – não sendo a 

realidade em si, mas representada por meio de signos outra realidade, a realidade 

transcendental, a do sagrado.  

Haja vista que em essência o ser humano é interativo e esta interatividade se constitui 

como um dos princípios do fenômeno religioso, então o mesmo interage tanto com o sagrado 

quanto com o meio que o cerca, incluindo o seu semelhante. Esta interação depende 

inteiramente da linguagem para que aconteça. No entanto, Bakhtin (2006) entende que essa 

interação entre sujeitos é o princípio fundador tanto da linguagem como da consciência. Ela é 

dialógica porque a vida do homem é marcada pelo princípio dialógico que se constrói por meio 

de consciências. A consciência por sua vez se “alimenta” de signos. Por outro lado, Bakhtin 
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(1993) diz que uma interação acontece quando se faz uso de instrumentos, de signos e faz parte 

da relação do sujeito com o mundo. Portanto, só conhecemos algo porque temos signos e estes, 

como alimentos da consciência, se encarregam de trazer os significados.  

A consciência está relacionada de maneira íntima com a vida, com a descoberta do 

sagrado, uma vez que “a experiência com o sagrado se encontra na relação do ser homem com 

o mundo. 

Diante de tudo isso, pretende-se nesta dissertação encontrar caminhos que justifiquem 

de que forma os ambientes digitais podem ser aliados às práticas religiosas e, a partir das 

propostas de Bakhtin, fornecer bases que justifiquem a interação entre o fiel emissor e o outro 

fiel receptor em práticas religiosas de ambientes digitais. Esta proposta interativa se justifica a 

partir do momento em que ao usar as os ambientes digitais o líder religioso ou o enunciador da 

mensagem de fé possa penetrar no universo da interatividade e o receptor, neste caso, o fiel 

religioso, em suas práticas religiosas (missas, cultos, orações, rezas, consultas mediúnicas, 

meditações), se torna um receptor ativo e participativo e, até certo ponto, autônomo. Diante 

deste cenário o universo religioso se apropria de algumas formas oferecidas pelos ambientes 

digitais e as colocam a serviço das religiões. Por exemplo, nos ambientes digitais o muçulmano 

pode ouvir uma chamada digital para fazer suas orações diárias (iPrayer), o cristão pode acessar 

uma bíblia tanto em ambiente off-line quanto no ambiente online e encontrar toda informação 

bíblica procurada (e-sword), assistir a um culto ou uma missa online, opinar sobre algum 

assunto e deixar a sua opinião visível a várias pessoas. Judeus podem disponibilizar cursos 

ensinando o hebraico na Hebrewschool e saber o que acontece no espaço Twitter 

@jewishtweets. Um fiel pode acessar o canal no Youtube de sua igreja e participar em tempo 

real de uma missa ou de um culto. Todos estes exemplos servem para demonstrar que um novo 

modelo religioso, baseado na interação e na interatividade pelos ambientes digitais (computador 

e outros recursos tecnológicos interativos), emerge como uma outra forma de usar a linguagem. 

Por isso, foi necessário delinear passos para se chegar a este novo paradigma religioso. Sendo 

assim, o primeiro capítulo apresenta alguns elementos essenciais para o desenvolvimento e 

compreensão de um discurso e em especial do discurso religioso. Foi desenvolvido o conceito 

de signo, da palavra e da linguagem. Busca-se também compreender de que maneira os fiéis de 

duas igrejas em Belo Horizonte recebem o discurso religioso veiculado pelas mesmas e de que 

forma a sua liderança compreende a igreja nestes ambientes digitais. A metodologia usada para 

o desenvolvimento do trabalho foi a netnografia, muito comum para pesquisas sociais na 

internet. O segundo capítulo se concentra na pesquisa de campo e apresentação dos resultados 

da pesquisa. Para o desenvolvimento deste, fez-se coleta de dados e o processo desta coleta é 
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feita por meio de três instrumentos clássicos: entrevista semiestruturada, questionário misto e a 

observação passiva. Nesta fase utiliza-se a triangulação dos dados e, de acordo com os 

resultados em forma de gráficos, tira-se o conhecimento necessário sobre a prática religiosa em 

ambientes digitais. O terceiro capítulo faz uso dos dados captados e analisados a fim de propor 

a construção do conceito de ambiente digital religioso valendo-se no método de construção de 

um conceito de Deleuze Guattari. Este mesmo capítulo apresenta aspectos relevantes sobre os 

desafios da comunicação nas religiões e sobre a informação religiosa. O mesmo capítulo 

também propõe a construção do conceito Ambientes Digitais Religiosos (ADiRs)e faz uma 

reconstrução do discurso religioso enfatizando o diálogo. A conclusão propõe uma religião 

aberta ao diálogo e novos caminhos para a emancipação na prática religiosa interpretação da 

experiência religiosa.  

 

1.1 Justificativa 

 

O interesse pelo assunto desenvolvido por esta pesquisa se justifica pela demanda de 

estudos no campo das religiões, especificamente no tocante a religiões em ambientes digitais. 

Hoje, quase tudo o que o ser humano faz, está ligado a tecnologias digitais e é em ambientes 

digitais que muitas das suas demandas se efetuam. Uma vez que a informática está presente em 

todas as esferas da sociedade, e as facilidades que ela oferece, torna as tarefas do cotidiano mais 

eficazes e mais eficientes. 

A conectividade se tornou um ícone da informática. Ela é cada vez mais requisitada nas 

indústrias de computadores e seus derivados (smartphones, tablets, iPads, etc.). As máquinas 

modernas se conectam umas às outras. O computador está conectado ao celular, ao aparelho de 

televisão, a câmeras digitais, equipamentos de segurança, geladeiras. Enfim, tudo o que se pode 

imaginar hoje, pode estar conectado ao computador e seus derivados. O fato da sociedade estar 

estruturada em instituições sociais e estas se manterem pela lógica da comunicação, fazem com 

que as tecnologias digitais se tornem como que um “Nostradamus” da época.  

Neste novo cenário, tais computadores, seus derivados, com seus processos 

comunicacionais, estão influenciando quase todas as esferas sociais reconfigurando os 

ambientes de diálogo, da interação e da interatividade entre os sujeitos, oferecendo novas 

formas de acesso ao conhecimento em tempo hábil e real. Nesta linha de raciocínio, Hobsbawn 

(2007, p. 37), diz que “as transformações tecnológicas e produtivas são óbvias e a velocidade 

da revolução das comunicações, virtualmente aboliu tanto o tempo quanto a distância”.  
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Por isso, as religiões como parte integrante da sociedade se deparam com este novo 

cenário e se percebem que estão sendo desafiadas. Por esse motivo, o enfoque deste estudo se 

concentra na estrutura religiosa que compreenderá os métodos práticas e lógica do fazer 

religioso em ambientes digitais. 

Em termos de relevância, o estudo se revela significativo por expandir as investigações 

acerca das implicações das religiões em ambientes digitais, especificamente no que se refere ao 

uso destes recursos em práticas religiosas. Destarte, apresenta em caráter interdisciplinar ao 

envolver questões tanto da área da informática (ambientes digitais), como da área da 

comunicação (discurso, linguagem), e da área das religiões (imagens, gestos e narrativas). Com 

efeito, empenha-se em aproximar as três áreas de conhecimento e estabelecer elos entre os seus 

conteúdos.   

Além disso, o estudo se justifica pelo número reduzido de trabalhos que associam as 

contribuições das tecnologias para as religiões no curso de Ciências da Religião, nos programas 

de Pós-graduação em Ciências da Religião (PPGCR), bem como nos principais periódicos 

relacionados ao tema. 

 

1.2 Organização da dissertação 

 

Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos, incluindo a introdução que 

abrange a apresentação do problema, da justificativa e dos objetivos geral e específicos. No 

capítulo dois é discorrido o referencial teórico, no qual se dissertam os conceitos fundamentais: 

signo, palavra e linguagem. Se compromete em trazer as concepções e características destes 

elementos discursivos no campo das religiões. No capítulo três é delineada a metodologia usada 

para o desenvolvimento do trabalho na qual se expõem os passos da pesquisa, as unidades 

empíricas, os instrumentos utilizados na coleta de dados e o método para a análise dos dados 

coletados. Em seguida é feita a exposição, a apresentação e a análise dos resultados. O capítulo 

quatro ficou reservado para se pensar sobre uma religião dialógica como um outro paradigma 

bem como a concepção do conceito Ambientes Digitais Religiosos (ADiRs), que servirá de 

aporte de reflexões no campo das Ciências da Religião sobre religiões em ambientes digitais 

Religião. E finalmente a conclusão do trabalho que deixa uma questão aberta se os ambientes 

digitais realmente favorecem uma prática religiosa mais autônoma. 
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2 SIGNO, PALAVRA E LINGUAGEM: OS ELEMENTOS DA GÊNESE DO 

DISCURSO RELIGIOSO 

 

Neste capítulo, procura-se apresentar os elementos essenciais para a construção de um 

discurso, bem como as suas funções. O discurso, neste caso, é repensado na ótica do filósofo 

da linguagem Mikhail Bakhtin, tendo em vista, suas abordagens discursivas no contexto 

sociocultural. Porém, antes de se tratar sobre o discurso propriamente dito, será importante citar, 

discorrer e compreender os elementos discursivos: signo na perspectiva de Bakhtin, a palavra 

como signo no processo comunicativo, a religião como fruto da manipulação da linguagem, 

dialogismo como possibilidade para uma prática religiosa e dialógica nos discursos religiosos 

e tecnologias modernas com sua linguagem hipertextual. 

 

2.1 O signo em Bakhtin 

 

Em Bakhtin, o signo tem um tratamento que, quando adequadamente aplicado, se torna 

a “espinha dorsal” deste trabalho. Para este autor, reflexões sobre o signo na sociedade e a forma 

como ele é compreendido e utilizado na sociedade, é tão essencial quanto a linguagem. Ele se 

dedica a compreender o signo como arena da luta de classes, um campo de oposições e de 

confrontos. 

Dentre várias contribuições, a contribuição filosófica se encontra como a mais adequada 

para reflexões sobre o signo como elemento ideológico. Bakhtin diz que “Tudo o que é 

ideológico possui um significado e remete a algo que está fora de si, e tudo o que é ideológico 

é signo. Sem signo não existe ideologia” (BAKHTIN, 2006, p.35). No local onde o signo está, 

lá se encontra também o ideológico. Bakhtin argumenta que é na esfera ideológica onde se 

encontram os signos e onde eles operam. Na esfera ideológica se encontra também a 

representação do símbolo e se organizam as instituições (BAKHTIN, 1993). É nelas onde a 

religião se posiciona na sociedade. Em Bakhtin é possível, e é viável dizer, que o signo é 

carregado de significações ideológicas.  

Como referenciado acima que o signo isolado não possui em si mesmo o significado, 

então, ele deve ser contextualizado, historicamente e socialmente para que ganhe significação. 

Este signo será “perfeito” se tiver em si uma carga ideológica que emana no contexto 

sociocultural. 

De acordo com Borba (2003, p. 21), “o signo linguístico transmite (ou veicula) uma 

informação servindo-se de uma parte material perceptível associada a uma parte imaterial e 
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inteligível”. Estas partes sempre compreenderão a significação e o significado. Para significar, 

o signo, deve trazer à realidade imaterial algo da realidade material. Diante disso, Bakhtin diz: 

 

Cada signo ideológico é não apenas um reflexo de uma sombra da realidade, mas 

também um fragmento material dessa realidade. Todo fenômeno que funciona como 

signo tem uma encarnação material, seja como som, como massa física, como cor, 

como movimento do corpo ou como outra coisa qualquer. (BAKHTIN, 2006, p.43). 

 

Não é por acaso que semanticistas ainda procuram saber de que forma os signos se 

estabelecem no processo de comunicação e nos discursos. Essa preocupação deve-se ao valor 

do signo de suas representações diante do processo comunicativo. Bakhtin (2006, p.45) afirma 

que para se compreender o signo deve-se ter uma metodologia especifica, uma vez que a sua 

realidade é totalmente objetiva. Ele vê o signo como fenômeno do mundo exterior. Algo de 

suma importância para Bakhtin, é que o próprio signo e todos os seus efeitos (todas as suas 

ações, reações e novos signos gerados pelo meio social) aparecem das experiências exteriores 

(BAKHTIN, 2006, p.48). 

Considera-se que o ser humano cria signos, está rodeado de signos e interpreta os signos 

em sua volta, todo este exercício é para compreender o universo que o cerca e interpretar-se na 

sociedade. Sendo assim, a compreensão não pode manifestar-se senão através de algo material 

semiótico (BAKHTIN, 2006). O exemplo que Bakhtin toma como referência é o discurso 

interior. É possível que um signo funcione só, se faça valer ele mesmo em um discurso. Porém, 

mais do que isso, os signos se opõem uns aos outros. E se o signo surge para as significações e 

interpretar uma realidade material, então, há um nível de participação da consciência. A 

consciência só pode se afirmar como realidade a partir da encarnação material em signos 

(BAKHTIN, 2006).  Diante dessas assertivas, surgem algumas questões: como se pode 

compreender o signo então? Bakhtin responde dizendo que somente se compreende o signo ao 

aproximá-lo de outros signos já conhecidos. No entanto, se tem compreensão como uma 

resposta a um signo por meio de signos. Contudo, onde se encaixa a religião neste caso? 

Uma vez que a religião faz parte da realidade social e da cultura humana e está imersa 

nesta a partir de uma cadeia de compreensões, o que o religioso faz é trazer a realidade cognitiva 

ao mundo material, toda ou parte da realidade imaterial e inatingível. Para isso, se requer uma 

elaboração dos elementos sígnicos, de tal forma que sejam compreendidos dentro de uma 

determinada comunidade. 

Para Bakhtin, existe uma cadeia denominada cadeia de criatividade e de compreensões 

ideológicas por onde passa signo em direção a outro signo. Esta cadeia faz um elo de natureza 

semiótica para outro elo, de natureza estritamente idêntica. 
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Estas naturezas são identificadas por meio das consciências, porque o signo emerge do 

processo de interação entre uma consciência individual e outra consciência. Aqui, Bakhtin vê 

que a própria consciência individual está repleta de signos.  

O que é que uma consciência individual pode explicar então? Bakhtin responde que a 

consciência individual, por si só, nada pode explicar. “A consciência individual, não só nada 

pode explicar, mas, ao contrário, deve ela própria ser explicada a partir do meio ideológico e 

social”. Compreende-se que a consciência individual está implicitamente ligada a consciência 

coletiva e social. Isto quer dizer que a consciência individual é um fato sócio ideológico 

(BAKHTIN, 1993, p 47).  

É necessário que indivíduos estejam socialmente organizados de tal maneira que 

formem um grupo para que se estabeleça o signo. Bakhtin usa no seu livro “Marxismo e 

Filosofia da linguagem” o termo “unidade social”, quando se trata de compreender a posição 

do signo na sociedade. Para ele, não basta colocar dois indivíduos, um diante do outro, para que 

os signos se constituam. A unidade social na ótica deste autor é organização social, é um grupo 

devidamente formado e constituído somente. Portanto, somente um sistema de signos pode 

constituir-se em um grupo ou unidade social (BAKHTIN, 2006, p.33). Por isso mesmo, signo 

e consciência estão intimamente ligados, correlacionados, e um depende da existência do outro.   

Para Bakhtin, privar a consciência dos signos ou melhor, do seu conteúdo semiótico e 

ideológico, é o mesmo que esvaziá-la de todo o seu conteúdo, não sobrando absolutamente 

nada. Pensando na perspectiva de Bakhtin, pode-se perceber que as suas reflexões levam a 

considerar, para além de outras instituições, a religião como um sistema sócio cultural.  

Sabe-se de antemão que a religião se encontra no campo do sagrado, do misterioso, do 

intangível, do transcendente; porém é na sociedade que as suas ações se manifestam, formando 

uma estrutura socialmente organizada com os seus modos de interação social também muito 

bem definidos. Aqui se considera a sua materialidade, que também pode ser assimilada por 

meio de signos.  

Se para Bakhtin o signo é uma convenção de grupos socialmente organizados 

(BAKHTIN, 2006, p.37), em síntese este signo sugerido por Bakhtin pode muito bem 

configurar a natureza e a estrutura religiosa, como uma organização social, um sistema de 

representações. O signo é essencialmente natural e não pode de forma alguma ser confundido 

com símbolo. O signo é neutro, e tem por intenção representar um objeto que pode ser 

convencionado em uma comunidade. Os indivíduos inscritos na comunidade por sua vez, de 

mútuo acordo, estabelecem um elemento que signifique algo para eles. E depois desta 

consideração o signo passa a ser observado como símbolo. Diante desta realidade, Bakhtin 



21 

 

(2006) atesta que o ser humano, rodeado de signos, interpreta signos com a intenção de 

compreender o mundo, permitindo que tal signo dê lugar de morada ao ideológico1. Portanto, 

de que maneira o signo transita de um indivíduo para o outro? E ainda, de que forma este signo 

é transportado para que indivíduos de um determinado grupo social compreendam o seu 

significado? Bakhtin (2006, p.34), responde a esta questão: ele diz que existe uma lógica muito 

bem convencionada que dá aporte à comunicação ideológica. Esta lógica é a lógica da 

consciência. Por essa razão, Bakhtin propõe a palavra e, segundo suas observações, ela é um 

signo ideológico por excelência. No entanto, como depreender esta palavra como signo? De 

que maneira é feita a estrutura semiótica da palavra?  

 

2.1.1 A palavra como signo 

 

Nesta seção, pretende-se abordar a concepção da palavra, sua função primária na 

formação do sujeito social, considerando suas propriedades. Para se compreender as religiões 

é fundamental compreender a palavra. Ela ocupa um lugar de suma importância nos contextos 

sociais, uma vez que ela é recheada dos sentimentos mais profundos do ser humano. 

O que realmente é a palavra? Qual é o seu lugar na sociedade e no sujeito? Qual a sua 

função primaria e seu papel na esfera da existência humana? Qual lugar ela ocupa nas religiões? 

De que forma ela ocupa este lugar no campo religioso?  A intenção aqui é compreender de que 

forma a palavra se enquadra no cenário religioso e qual papel a “palavra” exerce na esfera social 

e no sujeito religioso. Procura-se posicionar uma reflexão da palavra a partir do ponto de vista 

de Mikhail Bakhtin e adequar o seu conceito de palavra à religião. Essa adequação se 

fundamenta no conceito de religião em Pye (2011), que a compreende como um “ é um 

fenômeno histórico e social, um evento”. 

O desejo de compreender a palavra tem inquietado filósofos, teólogos, cientistas da 

religião, linguistas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, matemáticos, e pesquisadores de 

outras áreas do conhecimento. Estes têm dedicado tempo e esforço para estudar, conceituar e 

posicionar a palavra como elemento essencial na esfera humana existencial e nas relações 

sociais. Para Kollert (1994): 

 

 A cornucópia de comunicação[...], palavras ressoam as línguas da humanidade é tão 

imensa que dela ninguém percebe mais do que um minúsculo fragmento. [...]. O 

astrônomo, com um só olhar, percebe mais do firmamento das estrelas do que o 

                                                 
1 Bakhtin (2010, p.43) compreende ideologia como uma ciência intimamente ligada à semiótica. A ideologia na 

ótica de Bakhtin deve-se ocupar a compreender a evolução do signo linguístico. 
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linguista realmente ouve das maravilhas da fala, durante sua vida toda. O amor pela 

palavra, de modo algum, chega mais longe do que nossa capacidade perceptiva; pois 

quanto mais forte e genuíno este amor se tornar, tanto mais nítida e dolorosamente ele 

sentirá (KOLLERT, 1994, p.9). 

 

A fala, permeada de palavras, não pode ser compreensível ainda que seja pelo estudioso 

da fala, da linguagem, por um lado, é uma questão ligada a sensibilidade perceptiva, do outro 

exige que se compreenda a partir do método investigativo e cientifico.  

Do ponto de vista metodológico e cientifico, Bakhtin se ocupou em compreender a 

origem da palavra, como ela chega a ser palavra. Segundo ele, a palavra deve ter 

originariamente nascido e se desenvolvido no curso do processo de socialização dos indivíduos, 

para ser seguida integrada ao organismo individual, tornar-se fala interior (BAKHTIN, 2006, 

p.64). 

Nesta trajetória, o indivíduo somente adquire uma posição na sociedade mediante sua 

ativa participação, enquanto ser de pensamento ativo e capaz de responder aos estímulos da 

palavra. Portanto, a palavra somente se torna um elemento com valor, capaz de suscitar um 

discurso interior no indivíduo, quando ela for capaz de trazer um sentido para aquele indivíduo 

naquela esfera social. Para tal, Bakhtin recorre ao conceito do psicologismo a fim de 

compreender os efeitos da palavra na sociedade. Para ele, 

 

Não há signo interior sem signo exterior. O signo interior incapaz de penetrar no 

contexto dos signos interiores, isto é, incapaz de ser compreendido e experimentado, 

cessa de ser signo transforma-se em uma coisa física. O signo ideológico tem vida na 

medida em que ele se realiza no psiquismo e, reciprocamente, a realização psíquica 

vive do suporte ideológico (BAKHTIN, 2006, p.64). 

     

Bakhtin procura esclarecer que toda a representação exterior (signo exterior), deve ser 

capaz de criar no interior do indivíduo um determinado sentido e estabelecer uma certa 

experiência. Se isso não acontecer, então, aquele signo não teve valor algum naquela esfera 

social específica e não teve significado algum, tornando-se desta feita, um simples objeto. 

Percebe-se diante disso, que para todo grupo, existem convenções estabelecidas a fim de que 

ele seja uma estrutura socialmente organizada.  

Feita uma projeção, ou traçando um paralelo, depreende-se que as religiões se 

enquadram dentro desta lógica. Isso é assim, porque segundo Bakhtin (2006, p.43), tanto a 

realidade da palavra quanto a de qualquer signo resulta do consenso entre indivíduos. Assume-

se que este indivíduo não está de forma alguma dissociado de contextos. Ele, ao fazer parte de 

um grupo, tem a sua consciência formada a partir daquele grupo e necessariamente vivencia 



23 

 

experiência obtidas dentro dele. Portanto, a consciência sempre necessitará do signo para que 

adquira forma e existência.    

A palavra como signo é um dos elementos da comunicação, está de forma ativa no 

processo de troca de informação do discurso. As religiões, bem como outras esferas da 

sociedade, simplesmente se apropriam da palavra e a usam como signo. Diez (1997), ao falar 

da pedagogia da comunicação, afirma que o ápice da pedagogia divina da comunicação se 

encontra no mistério da encarnação em que Deus não se limitou a mediação da palavra ou da 

imagem, mas sim assumiu a condição humana e encarnou-se para que um homem, Jesus de 

Nazaré, fosse pessoalmente palavra e imagem do Deus invisível.  

O estudo da palavra é realmente inquietante, instigante e necessário, pois a compreensão 

da religião, como fenômeno social e seus efeitos na sociedade, depende de como este tão 

minúsculo elemento da fala, da língua bem como da linguagem é manipulado pelo sujeito 

religioso no seu ambiente de convivência cotidiano bem como dentro da sua própria 

comunidade.  

Bakhtin não se perde em suas afirmações. Ele continua dizendo que a palavra é um 

signo. Para ele o psicologismo tinha razão em afirmar que não há signo exterior sem signo 

interior. 

A palavra como logos é um conceito ainda a ser discorrido posteriormente quando 

formos falar da linguagem. Entender a palavra como logos é neste caso deste trabalho 

debruçado com uma certa delicadeza, visto que o seu conceito epistemológico é e foi objeto de 

estudo de vários pensadores ao longo da história. Por outro lado, neste trabalho, ela é 

considerada como unidade da linguagem humana. 

Bakhtin diz que a palavra é a arena onde se confrontam os valores sociais contraditórios. 

Essencialmente, ela representa algo que está fora da realidade social. Portanto, a palavra é o 

signo ideológico por excelência e registra as menores variações das relações sociais. O que 

Bakhtin procura fazer em suas reflexões é uma assimilação da constituição humana e seu lugar 

na sociedade. O ser humano é inquieto, próprio da sua natureza, movido de desejos (epithymia) 

e de vontades (boulé), como afirma Josgrilberg (2012). Então, este busca o que está fora do seu 

contexto social, neste caso algo transcendente, sagrado, longe do mundo material a fim de 

interpretar o seu mundo e a si mesmo. Visto que este é um ser social, é deste lugar no qual 

emanam e se travam todas as suas questões existenciais. Tais questões catalisam o seu 

movimento na sociedade enquanto indivíduo e fazem com que encontre na religião o elemento 

capaz de levá-lo ao sagrado através de suas várias representações simbólicas. Ele também pode 
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chegar ao sagrado por meio de diferentes códigos, veiculados pela palavra. Esta palavra é 

essencialmente o interprete da ideologia, tão anunciada por Bakhtin.  

 Na realidade, uma palavra carrega, significa e pode produzir sentidos. Por outro lado, 

na palavra reside algo como um retrato daquilo que uma pessoa vê ao seu redor, mas à medida 

que a evolução humana vem progredindo, estudos revelam que a palavra vem se tornando mais 

abstrata; acaba sendo meramente o signo para algo que deve expressar. Porém, ela nem sempre 

expressa algo, descreve algo, ou mostra a realidade de algo.  

Bakhtin (2010) afirma que a palavra também pode ser vazia de sentido. Apesar dela ser 

um fenômeno ideológico por excelência nem sempre pode expressar ou significar.  Ela pode 

ser absorvida por sua função de signo, que é a seu papel. Não comporta nada que não esteja 

ligado a esta função de signos, nada que não tenha sido gerado por ela e a palavra também é o 

modo mais puro e sensível da relação social. Com isso, a palavra pode ser capaz de organizar, 

estimular, produzir um novo saber e elevar os sentidos humanos a uma compreensão de algo 

que não está ao alcance dos sentidos visuais, que é o caso da imaginação. Então, a questão que 

se coloca aqui é: onde é que a palavra se posiciona nas religiões e onde é que as religiões se 

encaixam nesta “palavra” linguística? 

A religião, como um sistema ideológico, é amparada pela palavra para veicular suas 

práticas e seus enunciados. Para Bakhtin (2010), a palavra veicula, de maneira privilegiada, a 

ideologia e ela serve como “indicador” das mudanças. Estas mudanças são notáveis e o signo é 

que se encarrega por ela. Segundo ele, a palavra como fenômeno ideológico apresenta uma 

nitidez na sua estrutura semiótica e este posicionamento da palavra já é suficiente para colocá-

la em primeiro plano no estudo das ideologias (BAKHTIN, 2006). 

A comunicação semiótica se interessa muito pelo estudo da palavra. Bakhtin (2010) diz 

que é precisamente na palavra que melhor se revelam as formas básicas, as formas ideológicas 

gerais da comunicação semiótica. A palavra também está dentro da lógica da comunicação 

ideológica que é a lógica da consciência. 

O elemento privilegiado da comunicação na vida cotidiana é a palavra e é justamente 

no domínio da palavra que a conversação e suas formas discursivas se situam. Outra 

propriedade da palavra de maior importância, que a torna o primeiro meio de consciência 

individual, é que ela é produzida pelo próprio meio de organismo individual (BAKHTIN, 2006, 

p.35). Ela é o material semiótico da vida interior, da consciência. Ela é utilizável como signo 

interior e pode funcionar como signo sem expressão externa. 

Bakhtin (2006) orienta que é preciso se fazer uma análise profunda e aguda da palavra 

como signo social, para compreender seu funcionamento como instrumento da consciência. 
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Para além de ser o signo mais puro e indicativo, é também um signo neutro, pois, “Da mesma 

que, se nós perdermos de vista a significação das palavras, perdemos a própria palavra, que 

fica, assim, reduzida à realidade física, acompanhada do processo fisiológico de sua produção. 

O que faz da palavra uma palavra é a sua significação” (BAKHTIN, 2006, p.48). 

A palavra, ou então o discurso interior, se revela como o material semiótico privilegiado 

do psiquismo e se apresenta como fundamento e base da vida interior. A exclusão da palavra 

reduziria o psiquismo a quase nada enquanto que a exclusão de todos outros movimentos 

expressivos a diminuiriam muito pouco. Não resta dúvida de que a palavra está intimamente 

ligada ao signo, a linguagem e ao discurso. 

Quando Bakhtin questionava ou escrevia seus ensaios sobre filosofia da linguagem, 

captou a ideia de que o problema do signo interior se constitui um dos maiores problemas da 

filosofia da linguagem, uma vez que vimos que o signo interior é a palavra ou então o discurso 

interior. 

Cada palavra se apresenta como uma arena em miniaturas, onde se entrecruzam e lutam 

os valores sociais de orientação contraditória. E a palavra revela-se, no momento da sua 

expressão, como reduto da interação viva das forças sociais (BAKHTIN, 2006). Sendo a 

religião da esfera ideológica, como enquadrar a palavra no discurso? 

 

2.2 Religião como linguagem: o discurso e a enunciação religiosa 

 

Neste espaço será discutido o que é linguagem, pelo menos do ponto de vista sociológico 

e linguístico e depois como a linguagem pode dar sentido as religiões. Deseja-se aqui 

estabelecer algumas questões fundamentais referentes à linguagem bem como formular e 

distinguir linguagens na religião e linguagens da religião. Bem antes de discorrer sobre teorias 

referentes às linguagens caberia posicionar algumas questões levantadas por Nogueira (2013): 

Nogueira questiona por que seres humanos precisam de linguagem? Por que o homo sapiens 

não se contentou com as formas básicas de comunicação de outros animais? Visto que não faz 

parte do escopo deste trabalho discorrer todas as hipóteses referentes a essa questão, a 

demarcação para desenvolver esta seção se concentra em duas vertentes: 

 

a) o papel da linguagem na evolução da espécie humana; 

b) a relação existente entre a linguagem humana e a religião. 
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Deacon (1997)2 é a primeira referência usada para se pensar a questão da linguagem. 

Em suas primeiras reflexões ele fala de espécies simbólicas. Procura compreender 

biologicamente a origem da linguagem e percebe que está na cognição e na cultura. Deacon faz 

uma distinção clara entre a linguagem animal e a linguagem humana baseando-se no sistema 

simbólico muito usado pelo ser humano. Segundo ele “O caminho de entrada para o mundo 

virtual da cultura nos foi aberto pela evolução da linguagem, porque a linguagem não é um 

mero modo de comunicação, mas é também a expressão de um modo de pensamento incomum: 

a representação simbólica (DEACON, 1997, p.80). Deacon deduz que o ser humano precisa de 

linguagem porque ele é mal adaptado para o seu meio ambiente e é naturalmente desajeitado. 

Sendo assim, a linguagem o possibilita na criação de um mundo mais humano. Para 

fundamentar seu argumento readapta os conceitos de Ícone, índice e símbolo de Pierce. Segue 

na sua compreensão afirmando o seguinte: 

 

No ícone, o signo se relaciona com o objeto (referente) por meio da similaridade entre 

ambos (uma mão aberta como “pare”, por exemplo), no índice a relação é de 

contiguidade física ou temporal (fumaça indica fogo, por exemplo), já no símbolo a 

relação entre signo e objeto é mais complexa, sendo determinada por lei, causalidade, 

convenção (uma cruz como símbolo de esperança, por exemplo). (DEACON apud 

PASSOS; USARSKI,2013, p.445) 

 

No que se refere a relação da linguagem com a religião, Deacon percebe que se faz uso 

da linguagem simbólica, na qual o signo tem uma relativa autonomia em relação aos objetos 

(os referentes) permitindo a criação de rede de signos que entre si se relacionam. Nisto, cria-se 

um self narrativo simbólico, explicações narrativas do mundo e a tendência humana de prestar 

atenção bem como de buscar estruturas subjacentes ocultas sob a realidade aparente (DEACON, 

1997). 

Existe uma compreensão de que toda a palavra, trazida à enunciação, carrega consigo 

significados, e frases trazem consigo estruturas sintáticas por onde repousa nosso conhecimento 

de mundo e por meio de um sistema criptográfico e decodificado se compreender a lógica. 

Entender este sistema de criptografias na linguagem faz com que o ser humano entre no 

universo semiótico que tanto o envolve e a realidade semiótica acaba se tornando o ambiente 

em si mesmo (DEACON,1997, p. 88). 

Alguns esclarecimentos sobre a linguagem nas religiões são extraídos de estudos que se 

encontram no compendio de Ciências da Religião e este traz uma discussão sobre a relação 

                                                 
2 The role of Symbolic capacity in the Symbolic Species in the origins of religions. The journal for the study of 

religions. Nature and culture, v.34, 2009, p.490-517.  
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entre linguagem e religião. Para Nogueira (2013, p.451), evidências arqueológicas mostram que 

as representações religiosas surgem nas sociedades pré-históricas como produtos complexos, 

sincréticos e estruturados. “O Semanticista Russo, Iuri Lotman, sustenta as bases ao conceituar 

o texto como toda a unidade estruturada de informação” (DEACON apud PASSOS; USARSKI, 

2013, p). Para ele, entre os textos existentes, os mais complexos são os da cultura que 

privilegiam a criação de novas linguagens. 

Nestes tipos de textos estão aqueles que apresentam a linguagem religiosa, pois são 

duplamente codificados, híbridos, e hierarquicamente organizados. O ritual religioso é um 

exemplo deste texto porque, quando encarado como texto, apresenta e é composto de diferentes 

subtextos: palavra oral, palavra escrita, cantada, gestos litúrgicos, danças, decorações do 

espaço, símbolos, vestimentas, disposições das pessoas, interação entre as pessoas, interação 

entre as pessoas e o espaço, leitura e entonação dos textos etc. Existe uma variedade e 

multiplicidade bem como infinitos códigos, tratados de infinitas formas e geram a produção de 

outros novos textos. 

Por isso, este conceito de texto pode ser aplicado aos primeiros vestígios de cultura 

religiosa do Homo Sapiens (PASSOS; USARSKI, 2013, p.453). Uma vez que ciências da 

religião lidam com sistemas simbólicos e estes sistemas simbólicos são muito complexos, é por 

meio da linguagem que se pode compreender a religião e a experiência religiosa.  

Apesar deste trabalho não pretender abordar questões hermenêuticas de forma 

exaustiva, cabe citar Bystrina apud Nogueira (2012). Segundo ele, é por meio da criação de 

textos simbólicos e criativos que os primeiros hominídeos começaram a desenvolver a 

linguagem, os símbolos, jogos, cerimônias fúnebres.  

Não se pode confundir o “simbólico” de Bystrina com o “Signo” de Peirce relido por 

Lucia Santaella ou então com o signo de Bakhtin. O símbolo não necessariamente é um signo, 

mas todo signo pode ser um símbolo. Interessa a esta dissertação compreender os signos que 

levam a construção da linguagem bem como a linguagem na ótica de Bakhtin e de Bronckart 

que pincelam alguns conceitos relevantes para este trabalho. 

Para Bakhtin (2010) a linguagem abrange o concreto ato de falar e depende do sistema 

de signos de uma determinada língua. Este ato de falar é motor das instituições sociais.  É no 

manifestar da linguagem que o ser humano se entende como ser social e desenvolve seus papeis 

sociais. Uma vez que o ser humano está envolvido na constante tarefa de interpretar o seu meio, 

a linguagem se torna uma forma de expressar-se, de se fazer presente no contexto social como 

parte da cultura. A linguagem pode ser vista como uma riqueza, senão uma das maiores riquezas 

da humanidade.  



28 

 

Para Nogueira (2012), a linguagem é fruto de milhares de anos de desenvolvimento da 

cultura no sentido de humanizar a realidade, tornar a realidade acessível por meio do signo e da 

linguagem, criando um mundo real reconhecível pelo ser humano. 

Visto que a religião ou o fenômeno religioso sendo um subdomínio da cultura cuja 

constituição depende de representações simbólicas, sígnicas, imagéticas, sonoras, dentre outras, 

Nogueira (2012) faz as seguintes perguntas sobre as expressões religiosas dentro da mesma 

religião ou fora dela:  

 

A religião era uma narrativa? Ou um ritual? Um ritual encenado no cotidiano ou nas 

cerimônias sagradas? A disposição de uma aldeia, de objetos numa palhoça ou de 

adornos no corpo já pode ser uma expressão do sagrado no mundo dos homens? Que 

imensa expressividade da religião nós não podemos acessar mais? E quantas existem, 

diante de nossos olhos, no nosso mundo que não vemos? (NOGUEIRA, 2012, p.15) 

 

A religião é uma atividade social, que se caracteriza por suas práticas voltadas na 

compreensão e busca da transcendência, por meio de rituais e elementos simbólicos de alto grau 

de complexidade (NOGUEIRA, 2012). Desta feita o discurso permeia e dá sentido a sua 

existência. 

Como entidade social a religião desenvolve atividades que lhe mantém viva na 

sociedade. Para Bronckart é necessário compreender a relação entre linguagem e atividades 

sociais desenvolvidas em qualquer seguimento da sociedade. Em seu livro “atividade de 

linguagem textos e discursos”, traz uma reflexão que pode nos levar a entender a religião como 

atividade socialmente organizada, que faz uso frequente do interacionismo sócio discursivo, 

uma vez que,  

 

A espécie humana caracteriza-se, enfim, pela extrema diversidade e pela 

complexidade de suas formas de organização e de suas formas de atividades. Essa 

evolução espetacular está indissoluvelmente relacionada à emergência de um modo 

de comunicação, particular, a linguagem, e essa emergência confere às organizações 

e atividades humanas uma dimensão particular, que justifica que sejam chamadas de 

sociais, dessa vez no sentido estrito do termo. (BRONKART, 2009, p. 33, grifo do 

autor). 

A religião, como atividade humana social e cultural e organizada socialmente, 

desenvolveu um modo de comunicação, uma forma própria, particular que somente é 

compreensível naquele ambiente específico. Este modo próprio e particular leva o fiel a 

experiências religiosas. A sua linguagem é especifica, os seus signos têm uma interpretação 

somente naquele campo de atuação, ainda que venham de outros ambientes, porém recebem 

um novo significado. Neste caso,  
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A linguagem é, portanto, uma característica de atividade social humana, [...]. Se 

apresenta, inicialmente como uma produção interativa associada às atividades sociais, 

sendo ela o instrumento pelo qual os interactantes, intencionalmente, emitem 

pretensões à validade relativas as propriedades do meio em que essa atividade se 

desenvolve (BRONKART, 2009, p. 33). 

 

Se a linguagem é uma atividade social humana, como sugere Bronckart, conclui-se que 

em toda a espécie de encontro o elemento de interconexões entre indivíduos é a linguagem, que 

servirá como rede de ligação entre os intervenientes presentes naquele ambiente e o fenômeno 

não será ao todo compreensível por quem observa as atividades de forma inadvertida. O sagrado 

é representado neste universo por meio de signos convencionados cuidadosamente, a fim de 

trazer um significado especifico naquela esfera social. O que Bronckart chama de “linguagem 

de ordem representativo ou declarativo”. Ele sustenta que, 

 

É sob o efeito da confrontação do valor ilocutório das produções dos interactantes que 

se estabilizam progressivamente, os signos, como formas compartilhadas (ou 

convencionais) de correspondência entre representações sonoras e representações de 

entidades do mundo. Cada signo veiculado, desse modo, um determinado significado 

(conjunto de representações particulares compreendidas em significante coletivo), a 

linguagem se encontra então dotada de uma outra função.   (BRONKART, 2009, p. 

35). 

 

A ideia de que a linguagem tem uma função especifica na sociedade é defendida por 

pensadores de vários campos de conhecimento. Do ponto de vista da linguagem são os signos 

que carregam deuses, e esses deuses são representados em forma de signos.  São assim 

organizadas as instituições religiosas, as igrejas, mesquitas, templos judeus, espaços de 

meditação, mosteiros, etc. 

 São meios físicos visíveis que os signos representam. Se compreendido do ponto de 

vista mais amplo, as religiões no seu todo estão envolvidas a pensar no invisível, transcendente, 

porém, até um certo ponto, a representação do sagrado é tão complexa que se tomam termos 

humanos e físicos para representar a ideia da figura sagrada. Uma questão que Nogueira (2013) 

levanta no seu texto, inscrito no compêndio de ciência da religião, é: como as linguagens 

estruturam as religiões? Ou então, de que maneira as religiões fazem o uso da linguagem? 

Para Nogueira (2010), as expressões ou linguagens da da religião são muitas e estas 

expressões também falam muitas linguagens, algumas inclusive às margens, com um pé na 

religião e outro na arte.  

Por outro lado, encontra-se em Bakhtin contribuições fundamentais sobre linguagem no 

discurso. Tais contribuições têm sido úteis para o campo da linguística, psicologia, sociologia, 

semiótica, antropologia, filosofia, educação, tecnologias e religiões. 



30 

 

 Uma vez que as reflexões Bakhtinianas são ambivalentes, então, podem ser aplicadas 

ao campo das Ciências da Religião, até porque a ciência da religião, por ser uma área de 

conhecimento interdisciplinar, torna-se pertinente dialogar com este multifacetado teórico.  

Quando Bakhtin fala de linguagem ele a envolve na teoria dialógica do discurso que 

perpassa pelo dialogismo. Para ele, a linguagem está implicitamente ligada a atividade 

responsiva. Na teoria dialógica do discurso, Bakhtin pensa de forma acentuada no 

funcionamento da língua e faz a seguinte pergunta: 

Como entender a linguagem discursivamente? Na verdade, a linguagem para este autor 

não se limita à língua. Bakhtin não estuda a linguagem de forma linear, mas sim sempre faz um 

movimento dialógico e este movimento necessariamente exige uma atitude responsiva do leitor 

aqui se encontra o “X” da questão. É neste ponto que Bakhtin e suas reflexões contribuem para 

este trabalho. Esta atitude responsiva acontece dentro dos discursos. Por isso se faz necessário 

refletir sobre o “discurso religioso em ambientes digitais na perspectiva de Mikhail Bakhtin”. 

Procura-se saber se o discurso religioso é dialógico ou não.  

Neste caso especifico, nota-se que as religiões, como agentes de linguagem, se inserem 

neste cenário discursivo. Portanto, refletir sobre dialogismo e linguagem, permite-nos 

desenvolver um percurso teórico que levará esta pesquisa a um caminho concreto e por meio 

da pesquisa de campo em igrejas cristãs que se valem de ambientes digitais para o seu fazer 

religioso: cultos, missas, consultas mediúnicas, orações, mantras, meditações, leitura de 

pregações, escuta de pregações, estudos bíblicos etc. serão tiradas conclusões que justifiquem 

a escolha do método. Tudo isso através de ambientes puramente tecnológicos digitais nos quais 

ações, tais como interações por meio de aplicativos como WhatsApp, Facebook, Instagram, 

Twitter, portais, sites, blogs etc., são frequentes.   

O falar algo, o próprio ato de falar é um recurso constitutivo das religiões. A mensagem 

do profeta, a codificação e a decodificação do dito, proferido pelo sagrado, na sua maioria se 

materializa pela linguagem. Bakhtin se preocupou com esta questão e acredita-se que suas 

reflexões são uteis na contemporaneidade e apesar de não ser uma preocupação do ponto de 

vista da religião podem ser aplicadas para este contexto. Bakhtin procura saber qual é o papel 

da linguagem na vida e no cotidiano quando se está na posse de um signo verbal. Essas reflexões 

lhe levaram a inferir que diante concepção dialógicas, nada está acabado. Veja o que diz Roman 

Jakobson sobre Bakhtin: 

 

Nada lhe parece acabado; todo o problema lhe parece aberto, sem fornecer a mínima 

alusão a uma solução definitiva.[...] Na estrutura da linguagem todas as noções 

substanciais da linguagem formam um sistema inabalável, constituído de pares 
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indissolúveis e solidários: o reconhecimento e a compreensão, a cognição e a troca, o 

diálogo e o monologo, sejam eles enunciados ou internos, a interlocução entre o 

destinador e o destinatário, todo signo provido de significação e toda a significação 

associada ao signo, a identidade e a variabilidade, o universal e o particular, o social 

e o individual, a coesão e a divisibilidade, a enunciação e o enunciado (JAKOBSON, 

2003, p. 11). 

 

As concepções de inacabamento são uma alusão a tensões que surgem nos discursos e se 

tornaram objetos de preocupação em muitos dos trabalhos por ele desenvolvidos. Por isso 

mesmo Bakhtin investiu tempo para pensar sobre dialogismos. Então, este inacabamento reflete 

a ideia do dialogismo. 

 

2.3. Dialogismo: possibilidade para uma prática religiosa participativa 

 

Um dos mistérios que preocupa e também fascina o ser humano é o mistério do sagrado, 

da transcendência. E este ser transcendente que cativa o homem e a experiência com a 

transcendência, seja ele proveniente de qual origem religiosa, produz no âmago do ser humano 

uma grande inquietação. Esta inquietação é fundante e vem se arrastando de gerações a 

gerações. Sendo assim, o homem é como um “caçador” que procura encontrar a sua presa, ou 

então como uma presa que está constantemente procurando fugir do seu inimigo. Questões tais 

como: De onde vem o universo; quem existe além deste universo; de onde viemos? Por que 

estamos neste planeta? Para onde vamos? O que existe além da morte? Deus existe? Se existe 

quem o criou? Ou então, se forem vários quem os criou?  

Esta linha infinita de perguntas inquieta o ser humano desde os primórdios da existência 

até hoje. Porém estas perguntas não são meros questionamentos sem sentido, vagos na mente 

humana. Não! Eles são motivados provavelmente porque o ser humano, dentre outros animais, 

é um ser com intelecto, linguagem e que precisa de linguagem para se adaptar ao meio 

(DEACON, 1997).   

A semelhança das deduções de Deacon e Nogueira (2012) também afirma que a 

linguagem sempre teve o papel de humanizar a realidade, torná-la acessível ao humano criando 

um mundo real reconhecível pelo mesmo ser humano, por isso mesmo os primeiros hominídeos 

foram os primeiros a desenvolver a linguagem usando símbolos, jogos, cerimônias fúnebres, 

rituais e narrativas, e as formas simbólicas religiosas que posteriormente se tornariam textos 

religiosos. Estes textos apresentados sob diferentes formas são seus signos (ícone, som, 

imagem, gesto, olfato, etc.). 
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 A questão que se coloca aqui é: para que serviam todas estas formas e sistemas 

simbólicos tão complexos. Aquelas tradições religiosas muito antigas, que por sinal causaram 

uma estranheza, admiração e fascinação ao pesquisador europeu durante a expansão colonial 

europeia pela África, Ásia e outros continentes (GRESCHAT, 2005), qual valor acrescentava 

para aqueles povos? 

 O discurso sobre o sagrado está em diferentes e inusitados lugares da sociedade; alguns 

nas artes, outros nas literaturas, porém, o que se percebe na sociedade contemporânea todos 

eles convergem e se encontram em um só lugar: ambientes digitais. Este ambiente chega a ser 

como um ecossistema de discursos que se apresentam de diferentes formas.  

Na atualidade, este ambiente digital é propício para várias ações, de tal forma que o 

discurso se torna dialógico, democrático, participativo e responsivo. Nele, a religião toma outras 

dimensões, torna-se um “campo fértil” que se mantém pela enunciação, pelo discurso como 

sistema e meio de comunicação entre os fiéis.  

Bakhtin (2006) diz que toda a enunciação, fazendo parte do processo de comunicação 

ininterrupto, é um elemento do diálogo. Os primeiros hominídeos, em seus rituais, narrativas 

religiosas, jogos e cerimônias fúnebres, faziam uso do diálogo, obviamente naqueles diálogos 

estavam presentes significados e sentidos.  

Era um princípio que instaurava uma constante comunicação com o outro. Este processo 

sempre busca, abre possibilidades, cria novos sentidos, novas interpretações do sagrado surgem, 

novas mensagens a partir de uma mensagem “fundamental” são desenvolvidas.  

A este processo de criação sucessiva de discursos a partir de outros discursos, Bakhtin 

o compreende como processo de inacabamento ou “inconclusividade”.  

Sendo assim, na sua busca do sagrado pelo fascínio pelos mistérios de divindades, por 

meio da linguagem, o sujeito religioso se reconfigura em cada momento discursivo. Este 

inacabamento, onde não se encontra um fim absoluto, é permeado frequentemente pela 

experiência religiosa. 

A outra forma em que o sujeito religioso se realiza em sua experiência religiosa é 

posicionar-se nas narrativas, nos rituais, na constante atualização dos mitos e das muitas 

expressões religiosas que falam muitas linguagens. O sagrado, para muitas religiões, é o “vir – 

a – ser” e este não é plenamente conhecido e nem se revela plenamente. Não é possível ter-se 

uma única voz quando se está diante de uma situação de prática religiosa em ambientes digitais. 

Há muitas vozes que cruzam o ambiente. 

Nogueira (2012) chega a afirmar que: “As muitas vozes em ação – dos textos e dos 

leitores, na produção e na recepção” não podem de forma alguma delinear um único caminho 
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na interpretação e na compreensão da religião. Muito pelo contrário, abre possibilidades, de 

várias interpretações, visto que o leitor, também atua como produtor de sentidos (BAKHTIN, 

2006).  

Lotman amplia mais a compreensão das muitas vozes em ação. Isso pode ser feito ao 

aproximar a semiosfera e as religiões em ambientes digitais. Onde se pode pensar que é possível 

encontrar as religiões em ambientes digitais e ambientes digitais nas religiões. As religiões ao 

se fazerem presentes em ambientes digitais, estes se tornam como a periferia da semiosfera pois 

segundo Lotman (1996, p.157) o contato com este espaço extrassemiótico, enriquece e renova 

a semiosfera e é um ponto essencial para a formação de novos sentidos. 

Como então conceber a ideia de que em uma dada situação religiosa se encontra apenas 

uma voz, um discurso monológico, uma vez que ao adentrar no universo religioso, antes da 

prática do rito religioso, de antemão existe o emissor e receptor que se colocam em uma 

atividade discursiva, pelo menos de forma subjetiva. É impossível que nos discursos religiosos 

as vozes não se cruzem. É impossível que um discurso se estabeleça como verdade absoluta. 

Bakhtin assume que em um discurso sempre existem tensões. Estas tensões são causadas 

a partir da linguagem, pois a linguagem somente tem vida na comunicação dialógica de sentidos 

e estes sentidos são inscritos em vozes discursivas ou então vozes sociais. 

Por isso nas religiões e na sociedade não existe espaço para o individualismo, visto que 

o princípio dialógico da linguagem se constitui por uma abordagem social e nesta abordagem 

social o compartilhar com o outro exclui qualquer possibilidade individualista, porque na língua 

está o processo interacional que é realizado na enunciação.  

No entanto, adentrar no dialogismo é por um lado descartar limitações e reduzir 

sentidos, por outro, preservar o que já foi dito e o que ainda não foi dito na linguagem. Os 

sentidos são efeitos de enunciações que acontecem em um dado contexto.  

Nos discursos, não existe o “Adão” bíblico como locutor, pois nenhum de nós pode ser 

o primeiro objeto de discurso, ou primeiro emissor do discurso. Todo o emissor ou enunciatário 

de um discurso existem depois do outro emissor ou do outro discurso.  

O discurso está na intercessão de outros discursos, de diferentes pontos de vista, já 

falados anteriormente. Bakhtin (2006) diz que a linguagem é uma resposta, uma reação, um 

confronto de ideologias, e para ele o “Outro” se encontra sempre lá para reagir aos discursos. 

A este processo é também conhecido como alteridade.  

 A linguagem do ponto de vista do dialogismo é uma recusa a qualquer forma fechada, 

autoritária, dogmática de tratar as questões da língua visto que dialogismo é constituído por 

uma interação com o Outro. Por outro lado, a linguagem, seja ela pensada como língua ou como 
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discurso, é, portanto, essencialmente dialógica, e ignorar sua natureza dialógica é o mesmo que 

apagar a ligação que existe entre a linguagem e a vida (BAKHTIN, 2006, p.268) 

Bakhtin ao olhar para a linguagem a considera como discurso. Ele a entende pelo seu 

caráter “dialógico interno”. Para Bakhtin o externo não pode determinar o caráter dialógico 

(BAKHTIN, 2006). 

Por outro lado, o dialogismo em Bakhtin não se limita a uma interação face a face. Esta 

composição oferece possibilidades de considerar que as religiões em ambientes digitais 

desenvolvem uma lógica de dialogismo Bakhtiniano, porque os fiéis não são nem sempre  

sujeitos posicionalmente que estão face a face ou melhor um diante do outro. 

Desta feita o enunciado e o discurso são sempre orientados para um discurso resposta 

que ainda não foi dito, que está latente no interior do leitor, ouvinte, fiel ou o religioso receptor 

do enunciado.  

Há aqui uma compreensão, ainda que não conclusiva que o discurso religioso se 

constitui de um processo muito complexo de interações e a sociedade tem uma participação 

ativa na sua avaliação. Portanto, a linguagem está na tensão entre os sujeitos participantes do 

discurso diante de uma atividade dialógico-discursiva.  

Das várias formas de linguagem, as tecnologias e seus ambientes vêm gerando uma nova 

forma de ver, conceber e de digerir a religião. Estudiosos de religiões, leigos, e fieis de diversas 

religiões encontram nas tecnologias, meios e nos ambientes digitais uma forma de se propagar, 

de estabelecer a sua identidade e veicular seus discursos, seus adereços, por meio de diferentes 

formas de signo: texto, voz, gesto, imagem, vídeo, etc.  

Nogueira (2012) afirma que “hoje temos acesso rápido a edições eletrônicas ou de bolso 

dos vedas, coletânea de mitos africanos, do alcorão, entre tantos outros”. É um novo fenômeno 

que exige uma grande articulação na compreensão das estruturas matriciais de cada tradição. 

Por isso o maior desafio das religiões na atualidade talvez se encontre na esfera da compreensão.  

Isso se deve ao fato do fenômeno religioso estar na esfera da linguagem dos discursos e 

das enunciações, estruturas também complexas. Se com apenas um comando no computador é 

possível acessar tradições ancestrais de muitos povos, a complexidade na compreensão de uma 

matriz religiosa se torna ainda maior. 

No entanto, existe sempre um contexto responsivo. O discurso dialógico é então uma 

forma de imersão e participação em um discurso. Ele poderia ser considerado como o discurso 

“libertário” e ele deve estar na fronteira entre dois discursos. No entanto, este discurso 

estabelece uma oposição à palavra do locutor, uma contra palavra, a palavra do ouvinte que 

sempre tem uma reação. 
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 O sujeito que está imerso em ambientes digitais deve ser capaz de compreender a lógica 

de tais ambientes, ser capaz de traduzir signos linguísticos, de compreender os fundamentos de 

suas crenças, para que faça o seu devido uso destes ambientes, repleto de complexas linguagens. 

Para tal, seria necessário compreender alguns conceitos básicos de hermenêutica do signo. 

Assim, o fiel tem mais capacidade de participar da sua comunidade de fé, dar um passo adiante 

na compreensão dos textos, das narrativas e das imagens e muito provavelmente, incapaz de se 

“perder” seguindo fundamentos de outras matrizes religiosas.  

 

2.3.1 Polifonia nos discursos religiosos 

 

Quantas vozes existem em um discurso religioso? A religião, vista como “veículo” do discurso 

sobre o sagrado, traz à tona a discussão de caráter importante e indispensável sobre a enunciação 

nos discursos religiosos. Portanto, ao tratar desta questão toma-se em consideração mais uma 

vez a complexa tarefa de posicionar signos religiosos, de entender que a religião sempre se 

apresenta através de uma diversidade de expressões.  

Na religião a linguagem é veiculada apropriando-se de diferentes signos que por sua vez 

são adaptados ao contexto religioso. Isso acontece por causa das diversas formas em que a 

religião se apresenta. Portanto, as diferentes formas em que religião se apresenta, exige que se 

revista de uma diversidade de expressões (NOGUEIRA, 2012). 

 De tão complexo que este elemento social é, dentro de uma mesma religião é possível 

encontrar várias formas de linguagem: falada, escrita, dançada, visual, expressada 

corporalmente, transformada em etiquetas de comportamento, em temperos de refeições 

sagradas, em normas para corpos em alquimia de elementos e palavras etc. (NOGUEIRA, 

2012).  

Estas diferentes formas são enunciados discursivos mediados pela linguagem. São 

signos devidamente manipulados e estes dão forma à estrutura enunciativa, que no campo das 

religiões se complexifica. Diante desta complexidade, Greschat (2005) afirma que quando se 

trata em conceituar religião apenas se conhece plenamente o objeto, porém as suas diferentes 

formas só se conhecem marginalmente.  

Neste caso, pode-se pensar na existência de polifonia em enunciados religiosos. 

Polifonia é um conceito muito usado por Bakhtin para se referir a várias vozes que podem ser 

encontradas em um texto ou discurso. Pode-se dizer que os discursos religiosos têm um aspecto 

polifônico, principalmente aqueles que se valem de discursos mediante a leitura de textos 

sagrados. Na comunicação religiosa, o discurso religioso neste caso, pode ser considerado como 



36 

 

uma unidade real, em que a palavra, como elemento mais puro e sensível da transformação 

social, se une a elementos enunciativos verbais e não verbais e se constitui em enunciado 

(BAKHTIN, 2006).  

Estes enunciados sempre esperam uma atitude responsiva do sujeito receptor. Uma vez 

que a linguagem em Bakhtin não se limita ao verbal, então a palavra se materializa em 

fenômeno ideológico por excelência por estar ligada e orientada sempre para um interlocutor 

real ou virtual.  

Esta palavra se intermeia nos enunciados e, por sua vez, estes enunciados se tornam 

polifônicos, porque quando o emissor da mensagem religiosa entra em ação, traz consigo 

leituras diversas sobre o tema e o receptor da mensagem, ao se posicionar como tal, vem 

carregado de sentidos, absorvidos tanto na cultura quanto na religião. Ele não é um mero 

receptor passivo, mas sim, um participante ativo. Ele, enquanto ouvinte, reage à mensagem de 

diferentes maneiras. Esta mensagem veiculada pela linguagem verbal. Vive sob o signo da 

alteridade.  

Assim sendo a enunciação discursiva religiosa pode ser considerada como uma unidade 

real da comunicação verbal e da língua em situação real.  

Em qualquer atividade discursiva, o signo se estabelece como uma atitude responsiva 

de um determinado sujeito e exige uma atitude dialógica de outro sujeito para ser 

compreendido.  

Estes sujeitos também produzem sentidos quando a atividade discursiva está 

acontecendo. Uma vez que cada sujeito traz consigo uma compreensão do signo e este é uma 

entidade ideológica, por apresentar um valor social, cria uma nova compreensão e um novo 

sistema.  Este sistema deixa de possuir unidades linguísticas, e passa a ser linguístico-ideológico 

no sentido de apresentar signos como enunciados religiosos. Os enunciados podem ser verbais 

e não verbais, ditos e não ditos, e culminam com a formação de um novo sujeito religioso que 

desencadeará outros novos enunciados. 

 É um ciclo de produção de enunciados e o novo sistema produzido é o sistema 

discursivo-enunciativo, por ser uma cadeia de enunciados que estabelecem uma relação 

dialógico-discursiva. 

Infere-se que o funcionamento de todo o discurso está vinculado a enunciações, sejam 

eles do momento, da história ou sociais (BAKHTIN, 2006). 

Visto que a enunciação não pode ser realizada fora do contexto social, a religião também 

não pode, pelo fato de ser parte da sociedade e de ser uma entidade constituinte da cultura.  
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A enunciação em todos os seus aspectos, de forma especifica a religiosa, deve ter uma 

significação. No campo da enunciação, a significação é a parte mais estável, segundo Bakhtin; 

porém o tema, que pode ser a própria enunciação ou enunciado, se situa na dimensão mais 

variável. Porém, Bakhtin (2010) sugere de forma enfática que a significação e o tema sempre 

estão de forma interdependente, convivendo sem necessariamente passar pela relação de causa 

e efeito. 

O enunciado traz características de cada situação em que foi produzido e ele se configura 

como um elo em uma cadeia, rede de outros enunciados. Então ele é um signo ideológico e 

dialógico que se desenvolve em cada interação. 

No discurso, na enunciação religiosa, há uma perpetração de vozes diferentes. O que 

significa que não existe “verdade acabada” e nem o discurso “exclusivista”. Porque a linguagem 

em Bakhtin é dinâmica. Sempre existem diferentes vozes em discursos religiosos.  

Estas diferentes vozes estão sempre em constante dialética. Para Bakhtin, é a dialética 

que pode resolver a diferença entre a unicidade e a pluralidade da significação (BAKHTIN, 

2006). Esta dialética é o verdadeiro meio da enunciação. Ao se entrar no universo discursivo 

religioso, essa pluralidade de vozes chega a proporções inimagináveis e todas elas se encontram 

no ambiente discursivo-enunciativo. 

 Esta característica preserva a diversidade de vozes discursivas e entende-se aqui como 

sendo o próprio dialogismo incorporado no discurso. Diante disso, se rompe a hegemonia da 

“linguagem da verdade única”.  Este conceito é muito comum em romance, que entende a 

linguagem como discurso e é no romance que o discurso pode ser dado a partir de diferentes 

combinações de linguagens ao mesmo tempo descentralizadoras (BAKHTIN, 1998, p.76). Ao 

conceber o discurso religioso, com uma orquestração de várias vozes, há uma ênfase ao discurso 

ou enunciado bem como a valorização de diversas vozes discursivas e a linguagem, por sua 

vez, se materializa em vozes sociais que se cruzam. É aqui que se encontram as linguagens 

religiosas. 

Instaura-se a ideologização da linguagem, passando a ser plural e a partir de signos 

concretos (cruz, mandala, terço, cálice) tal linguagem se aplica à diferentes situações e 

correlações concretas no meio social repudiando a “centralização”, “objetividade” 

“estabilidade” . 

Há uma tensão constante quando se trata da pluralidade da linguagem e orquestração de 

várias vozes em um determinado espaço enunciativo discursivo. Esta tensão existe entre vozes 

sociais que estão sempre em movimentos dialógicos. Por outro lado, a linguagem 

ideologicamente estabelecida é fruto de um mundo de atitudes ativas e responsivas em cada 
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esfera da atividade humana, da qual a religião faz parte. Este movimento de tensões é 

encontrado no discurso, na linguagem e na enunciação. 

Enunciar é dialogar. Dialogar é conversar. Para Gadammer (2008), conversar é o 

processo pelo qual se procura chegar a um acordo. Faz parte de toda a conversação verdadeira 

atender ao outro, deixar valer os seus pontos de vista e pôr-se em seu lugar, e talvez não no 

sentido de que se queira entendê-lo como esta individualidade, mas sim, no que se procura 

entender o que se diz. O que importa que se acolha é o direito da sua opinião, pautado na coisa 

através da qual podemos chegar a nos pôr de acordo com relação a tal coisa. 

Seguindo a linha de raciocínio de Gadammer, percebe-se que em quase todas as 

atividades humanas em que há enunciados e discursos espera-se sempre uma resposta. No 

entanto, a enunciação é própria da linguagem, porque várias vozes sociais entram em 

concorrência em cada atividade enunciativa/discursiva e estas vozes entram para participar de 

forma ativa, ainda que haja silêncio. 

 

2.4 Ambientes digitais e suas linguagens 

 

Por que pensar mídias modernas, ambientes digitais e linguagens em um espaço que 

cabe discutir as religiões e suas manifestações na sociedade? E, o que é que as mídias, 

tecnologias de informação, informática e suas variações, tem a ver com a religião? Para 

entender melhor estas questões faz-se uma ilustração da história de Menocchio. 

Thompson (2002) no seu livro Mídias e Sociedade narra a história de Demenio 

Scandella, também conhecido como Menocchio. Narra-se que esse personagem foi preso, 

interrogado e condenado a morte, por ter lido “Il cavallier Zuanne de Mandavilla”, um livro 

popular atribuído a Sir John Mandeville, originalmente escrito em meados do Século XVI, 

reimpresso várias vezes e difundido por toda a Europa. Conta-se que Menocchio havia lido 

sobre lugares onde as pessoas tinham diferentes maneiras de viver e suas leis, bem como 

crenças, reverenciavam o sol e o fogo e tinham ídolos de imagens; Para Thompson (2002) estas 

descrições perturbaram profundamente Menocchio e o levaram a questionar as bases de suas 

próprias crenças. Elas ofereceram-lhe uma janela para outro mundo no qual ele poderia entrar 

temporariamente e poderia ver com o tipo de inquietação que quase sempre acompanha a 

descoberta de alternativas - seu mundo cotidiano em Montreale, um pequeno vilarejo de Friuli 

no norte da Itália. Menocchio escreveu o seguinte, 

 



39 

 

Eu tenho dito que, na minha opinião, no princípio de tudo era caos, isto é terra, ar, 

água e fogo estavam misturados juntos; e desse volume informe surgiu uma massa – 

como do leite se produz o queijo – e vermes apareceram nela, e estes eram os anjos. 

A mais santa majestade decretou que estes deveriam ser Deus e os anjos, e entre esses 

anjos havia também Deus, ele também tendo sido criado ao mesmo tempo daquela 

massa, e ele se tornou Senhor...   (THOMPSON, 2002. p. 11). 

 

Esta pequena narrativa remete a realidade social contemporânea. Uma época em que 

poucos podiam ler, máquinas de impressão já estavam em operação há mais de cem anos. Com 

a impressão, logicamente, a vida das pessoas estava mudando. Por isso Menocchio teve acesso 

a informação, graças a tecnologia da impressão, teve seu mundo ampliado pelo poder da 

comunicação de um simples papel que chegou a ele. Na ótica de Thompson (2002)  

 

Por mais que pareça estranha para nós hoje, essas opiniões de Menocchio, ele foi o 

percursor de uma nova era na qual as formas simbólicas iriam atravessar muito além 

dos locais compartilhados da vida cotidiana, e na qual a circulação de ideias não estaria 

mais restrita ao intercâmbio de palavras em contextos de interação face a face 

(THOMPSON, 2002, p.12). 

 

Depreende-se neste caso, que o advento de novas tecnologias, e com ela a cultura 

tecnológica, abriu-se uma nova janela na qual seria possível ver uma convergência de recursos 

tais como texto, vídeo, som, imagem, dentre outros. Para os que se dedicam a estudar sobre 

tecnologias e comunicação, afirmam que este cenário que se vive hoje é irreversível e é também 

positivo (PHILADELFO, 2001).  

Em uma de suas reflexões sobre essa realidade, Philadelfo faz uma pergunta. A 

interpretação dessas novas tecnologias estaria abrindo caminhos realmente inovadores? Ou 

estariam os teóricos e críticos, ao apostar num futuro a partir de ruptura com a realidade ou 

estariam propondo um retorno de instituições culturais do passado? Não parece que o próprio 

avanço técnico pode ter se tornado um modelo obsoleto? São questões que a princípio não se 

pode oferecer respostas imediatas. Por um lado, se crê que a proliferação e a democratização, 

viabilizada pelas tecnologias digitais em diversos ambientes, dando origem a uma dada cultura 

digital, não solverão, nem os problemas sociais, políticos, econômicos, muito menos os 

problemas religiosos. Pode-se ver em Adam Schaff no seu livro “A sociedade informática”, que 

é um desses teóricos que antevê problemas sociais que se podem transformar em soluções 

tecnicistas.  

Por outro lado, teóricos como McLuhan, têm influenciado vários outros teóricos e 

pensadores do campo de tecnologias com seus posicionamentos sobre a mensagem, o meio. 

Pode-se pensar também no esteta Walter Benjamim, que vai além de McLuhan com suas 

reflexões sobre a percepção no período das mídias. Ainda que estes teóricos pensem em 
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questões que não dizem respeito propriamente a ambientes digitais, sua lógica de suas reflexões 

pode ser aplicada neste trabalho. 

Estes pensavam sobre a indústria cinematográfica em que se criticavam as tecnologias 

de massas. Essas tensões sobre as mídias, tecnologias e ambientes digitais, trazem para este 

trabalho questões muito relevantes em relação ao seu impacto social, cultural e religioso. São 

reflexões relevantes para esta outra modalidade de comunicação da fé. 

 

2.5 Ambientes Digitais: novos espaços de fé para outras formas de prática religiosa 

 

Antes de pensar nestes ambientes digitais e possibilidades de prática religiosa, faz-se 

necessário compreender a cultura digital e sua evolução. Neste caso, Santaella (2013) diz que 

a cultura digital não brotou da cultura de massas3de como se uma acabasse e surgisse outra. 

Não! A cultura digital foi sendo semeada por processos de produção e distribuição e consumos 

comunicacionais. Santaella faz um trocadilho de termos com a intenção de propor novas formas 

de nomeação destes recursos. 

Para compreender a tecnologia digital, um recurso desta sociedade moderna, Santaella 

propõe uma divisão das fases culturais em eras evolutivas culturais. Para ela, passaram-se seis 

fases de culturas tecnológicas; cultura oral, cultura escrita, cultura impressa, cultura de massas, 

cultura das mídias e cultura digital.  

Santaella não considera que estes períodos tenham sido lineares, o que quer dizer que o 

surgimento de uma era cultural não surgiu abandonando a outra ou forçou o desaparecimento 

da outra. Isso se mostra pelo fato de que o surgimento de um forçou o reajuste de outro, 

fomentando o aparecimento de novos modelos, novas formas, novas linguagens, novos signos 

que fossem capazes de moldar formas de comunicação. Para Santaella o surgimento das tais 

novas eras culturais sempre propiciaram o surgimento de novos ambientes. Por isso os 

ambientes digitais são resultados de novo modelo comunicacional, fruto das tecnologias 

digitais. 

É só olhar que a cultura escrita não nasceu diretamente da cultura oral e nem a cultura 

de massas nasceu da cultura da impressão, muito menos a cultura digital nasceu da cultura de 

massas. Para Santaella (2013, p.12), “com bastante imprecisão muitos têm se referido a todo 

complexo contexto atual sob o nome de cultura midiática”, o que para ela é um grande equívoco. 

                                                 
3 Para Thompson, o termo cultura de massa evoca a imagem de uma vasta audiência de muitos milhares e até 

milhões de indivíduos (THOMPSON, 2002, p. 30) 
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Um devido cuidado na compreensão desses conceitos e das nomenclaturas pode ajudar nesta 

“confusão conceitual”. 

Há uma necessidade de tratar os conceitos com mais cuidado pelo fato de se tratar da 

interpretação de fenômenos cuja complexidade gera desafios (SANTAELLA, 2012, p.15). 

Apesar de não poder esgotar o assunto aqui, salienta-se que a cultura de massas, cultura de 

mídias e cultura digital convivem juntas, mas são distintas uma da outra. A cultura digital leva 

uma vantagem sobre a cultura de massa, pois na cultura digital existe uma convergência de 

mídias e nela também existe um volume bem maior de produção e circulação da informação.  

No entanto, a cultura digital é um campo ainda fértil para pesquisas e que exige uma 

metodologia criteriosa para compreender a sua abrangência social. Há acertos, falhas, 

equívocos, devido à falta de clareza conceitual do que é digital do que não é. Isso acontece por 

causa das rápidas mudanças inerentes a sua estrutura. Para Santaella, 

 

Há uma espécie de discurso consensual sobre o caráter revolucionário e sem 

precedentes das transformações tecnológicas e culturais que a era digital está trazendo 

para o mundo. Esse consenso vem tanto daqueles que celebram quanto dos que 

lamentam essas transformações (SANTAELLA, 2013, p. 33). 

 

As instituições sociais são potenciais consumidores de tecnologias digitais. Elas 

acompanham suas novidades, manipulam suas técnicas e adaptam suas realidades com base no 

ritmo do seu crescimento. 

Por sua vez, o crescimento das tecnologias digitais se alastra de forma assustadora. Suas 

novidades convidam à novas experiências, aproxima pessoas de diferentes lugares do mundo. 

Para Santaella, 

 

O desenvolvimento das tecnologias de informática especialmente a partir da 

convergência explosiva do computador e das telecomunicações, as sociedades 

complexas foram crescentemente desenvolvendo uma habilidade surpreendente para 

armazenar informações tornando-as instantaneamente disponíveis em diferentes 

formas para quaisquer lugares.  (SANTAELLA, 2013, p. 18). 

 

 

No entanto, Santaella diz que o computador não é mais uma mídia. É mídia das mídias 

e é uma mídia semiótica (SANTAELLA, 2013, p.17). Do ponto de vista semiótico, Bakhtin 

serve de suporte e de auxílio para refletir de que maneira os ambientes digitais estão repletos 

de signos, e como estes signos são interpretados pelo religioso imerso em tais ambientes? 

Seus conceitos são amplamente usados em ambientes digitais sem perder a essência. Os 

ambientes digitais comunicam, e esta comunicação é, em essência, interativa. E interação é o 

campo de pesquisa de Bakhtin. Bakhtin entende que toda a atividade humana é dialógica, e se 
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é dialógica é interativa. Mas Pearlman entende que ambientes digitais só existem para que seus 

usuários desenvolvam interações, bem como para fazer das tecnologias digitais úteis e usáveis 

por e para pessoas (PEARLMAN, 1998). 

Por outro lado, nota-se que os ambientes digitais são espaços em que a circulação de 

discursos religiosos é muito frequente. Neles podem ser encontrados vários sites religiosos, nos 

quais podem ser praticados os ritos religiosos e o fiel tem sempre a possibilidade de criar um 

perfil, deixar sua identidade fluir, comentar, concordar, discordar e até reconstruir outros 

discursos a partir de um dado discurso. É um espaço em que as religiões desenvolvem quase 

tudo o que se realizava em ambientes físicos, só que desta vez, virtualmente. Por isso a pesquisa 

de campo materializará essas questões por meio de respostas mensuráveis que nos levarão a 

classificar este tipo ambiente. Para isso se ocupa o capítulo a seguir. 
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3 AS IGREJAS EM FOCO: DADOS, ANÁLISE E RESULTADOS DA PESQUISA 

 

3.1 Percurso metodológico da pesquisa 

 

Este capítulo tem por objetivo delinear os procedimentos metodológicos que guiaram a 

pesquisa. Busca-se compreender quais caminhos as instituições pesquisadas trilharam a ponto 

de mesclar suas práticas religiosas transferindo uma parte de suas ações do modelo religioso 

tradicional para o outro modelo religioso a ser proposto nesta pesquisa, o modelo religioso 

digital. 

A pesquisa se enquadra no modelo de abordagem qualitativa, que na ótica de Creswell 

(2010), o problema será explorado, compreendido e detalhado por meio do contato direto com 

as pessoas envolvidas. A pesquisa, por sua vez, envolve uso coleta de uma diversidade de dados 

que relatam momentos e significados frequentes na vida dos religiosos pesquisados. Logo, o 

pesquisador dispõe de uma ampla variedade de práticas interpretativas interligadas, a fim de 

compreender melhor o assunto que está ao seu alcance (DENZIN; LINCOLN, 2006). Para esta 

investigação, o método mais apropriado foi o estudo de caso. A sua utilidade é indicada por Yin 

(2005), à medida que se pretende investigar um fenômeno contemporâneo em profundidade e 

em seu contexto de mundo real, principalmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 

não são claramente visíveis. 

Instrumentos específicos serviram como auxilio para a estruturação do trabalho. Por se 

tratar de pesquisa qualitativa as metodologias usadas se tornaram adequadas para este tipo de 

pesquisa. Por outro lado, tomaram-se as abordagens de Godoy (1995, p.60), que compreende 

as pesquisas qualitativas como exploratórias e que estimulam o entrevistado a pensar sobre o 

tema e sobre o objeto da pesquisa.  

Procurou-se também usar a metodologia especifica para fenômenos que acontecem na 

internet. Kozinets (2014) é a referência mais adequada para fundamentar a coleta de dados 

online. Na sua ótica, este tipo de pesquisa também é concebido para investigar comportamentos 

de consumo de culturas e comunidades presentes na rede de internet (KOZINETS, 2014). 

Como dispositivos para compreender o caso estudado, foram utilizados questionários e 

entrevistas semiestruturadas. Seguindo o conceito de Triviños (1987, p. 137) no que tange o 

tipo de questionário (aberto, fechado e misto), escolheu-se o modelo misto, porque este oferece 

possibilidade para diferentes tipos de respostas, tanto abertas quanto fechadas. Para ele, 

entrevista semiestruturada, em geral, aquela que parte de certos questionamentos básicos 

apoiados em teorias e hipóteses que interessam a pesquisa, e que em seguida, oferecem amplo 
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campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem 

as respostas do informante. (TRIVIÑOS, 1987, p. 146). 

Para as entrevistas foram usados dois recursos de captação de voz para a gravação dos 

depoimentos. Foram usados computador pessoal e o smartphone pessoal. Os horários das 

entrevistas e locais dependeram inteiramente da disponibilidade do entrevistado. Algumas 

foram realizadas no local pesquisado em horários pré-agendados. As entrevistas foram 

transcritas na sua totalidade depois de várias sessões de audição. Aos entrevistados, foi 

oferecida a oportunidade de ler e alterar caso fosse necessário com a intenção de ser o mais fiel 

possível às respostas dos entrevistados. A interpretação das entrevistas foi feita mediante a 

proposta de análise de conteúdo de Bardin (2011)  

No que diz respeito a unidades da pesquisadas foram delimitadas duas igrejas cristãs: A 

paróquia nossa Senhora Rainha (Paróquia NSR)4 e Igreja Batista da Lagoinha(Igreja BL)5. Os 

sujeitos pesquisados são os fiéis e consumidores de conteúdos religiosos disponibilizados tanto 

em ambientes físicos (templos e paróquias) quanto em ambientes digitais. Estas duas igrejas 

tem a sua presença incontestável na internet.  

As duas igrejas foram os objetos da pesquisa e os religiosos (fiéis), pastores e padres e 

leigos, os sujeitos da pesquisa. Ambas igrejas se localizam na cidade de Belo Horizonte. Foram 

considerados como fiéis, todos os sujeitos que pelo menos durante a pesquisa se encontraram 

nas dependências das igrejas pesquisadas. 

Estas igrejas foram objeto de pesquisa porque elas mudaram radicalmente a sua forma 

de comunicar a fé, transformaram e readequaram os ambientes de missa e cultos e percebe-se 

que esta estratégia vem moldando a cultura religiosa de seus membros. 

Por conseguinte, a coleta de dados foi realizada em três etapas. Na primeira etapa foi 

realizada a observação passiva. Seguiu o critério da participação em cultos e missas. Dos cultos 

assistidos na Igreja BL se destacam seis deles que acontecem às quartas-feiras, seis que 

acontecem às quintas-feiras, dois que acontecem aos sábados e três que acontecem aos 

domingos. Nesta igreja foram assistidos ao todo 17 cultos. Em paralelo também era feita a 

observação passiva na Paróquia NSR. Nesta unidade de pesquisa foi feita observação da missa 

que acontece nas terças-feiras, visto que esta missa é organizada pela pessoa que exerce uma 

grande influência através das redes sociais e tem um maior número de seguidores tanto na 

paróquia quanto em ambientes digitais. Ao todo, foram seis missas observadas.  

                                                 
4 Paróquia Nossa Senhora Rainha 
5 Igreja Batista da Lagoinha 
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Posterior a observação passiva seguiu-se para a segunda etapa da pesquisa, a realização 

de entrevistas (Apêndice A). Para tal, na Igreja BL, foram entrevistados o representante do 

pastor presidente (Apêndice A), o responsável pelo departamento de comunicação (Apêndice 

B), o responsável pela idealização do portal, duas responsáveis pela alimentação do portal e dos 

ambientes digitais (Apêndice C).  

Na Paróquia NSR, a princípio seriam entrevistados: a pregadora da missa que acontece 

às terças-feiras, o responsável pelo departamento de comunicação, o responsável pela 

idealização do portal e dos ambientes digitais, o responsável pela alimentação do portal e dos 

ambientes digitais e alguns fieis. Nas duas igrejas, as entrevistas não aconteceram como 

planejado. Na Igreja BL não foi possível falar com o pastor presidente. Quem respondeu por 

ele foi o seu representante. Os demais responderam como planejado. Salienta-se que as 

entrevistas foram realizadas a partir do mês de julho de 2016. Foram estabelecidos alguns 

critérios classificatórios para os entrevistados. Eles foram classificados em grupos específicos 

a fim de facilitar a identificação. Nestes grupos se encontram o idealizador do portal, Pastores, 

Padres ou seus representantes, responsáveis pela manutenção do portal e ambientes digitais e 

finalmente os fiéis.  

Na Igreja BL foi possível entrevistar Pastores, responsáveis pela manutenção do portal 

e outros ambientes digitais e por fim o fiel, que por sinal é o usuário destes ambientes digitais. 

Apenas não foi possível entrevistar o idealizador do portal.  

Na Paróquia NSR a entrevistada está diretamente ligada à pregadora da missa que 

acontece às terças-feiras e desempenha várias tarefas na paróquia. Houve certa dificuldade de 

entrevistar a pregadora das terças-feiras por não ser possível encontrar uma vaga na sua agenda. 

Algumas vezes foi possível manter contato com ela por telefone e outras vezes as perguntas 

foram respondidas pelo Whatsapp. Porém a entrevista pessoal aconteceu somente no mês de 

janeiro de 2017. Cabe ressaltar que foi acordado com os entrevistados que os seus nomes seriam 

mantidos em sigilo, não sendo, portanto, aqui identificados. O entrevistador começava 

explicando o objetivo da pesquisa e o que a pessoa entrevistada deveria fazer. Nas entrevistas, 

o entrevistador somente interviria na fala da pessoa entrevistada se percebesse um desvio no 

assunto em questão ou caso houvesse necessidade de aprofundar-se mais no tema proposto. 

Assim definido, cada entrevistado, tanto da Igreja BL, bem como da Paróquia NSR teve que 

receber uma identificação específica como mostra o Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Identificação dos entrevistados 
Identificação dos 

Entrevistados 

Função que desempenha na unidade  

 

Unidade empírica 
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Pastor – A Representante do pastor presidente Igreja Batista da Lagoinha 

Pastora – B Pregadora do culto das 15 horas  Igreja Batista da Lagoinha 

Pastor – C Responsável pelo Departamento de comunicação Igreja Batista da Lagoinha 

Pastor – D Responsável pela Departamento de Células Igreja Batista da Lagoinha 

ProfDepCom- Igreja BL 

Responsáveis pela manutenção dos ambientes 

digitais da Igreja BL Igreja Batista da Lagoinha 

Fiel-Igreja BL Fiel da Igreja BL Igreja Batista da Lagoinha 

Pregadora – Paróquia NSR Pregadora da missa as terças feiras 

Paróquia Nossa Senhora 

Rainha 

Fiel-Paróquia NSR Fiel da Paróquia NSR 

Paróquia Nossa Senhora 

Rainha 

Representante NSR - A Representante da Pregadora A 

Paróquia Nossa Senhora 

Rainha 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos da pesquisa 

 

Em resumo, este trabalho, como referenciado, se orientou pelo método de estudo de caso 

de pesquisa qualitativa em três etapas, das quais: observação passiva e em seguida as entrevistas 

tanto com os representantes das instituições quanto com os fiéis e finalmente o questionário 

aplicado apenas a fiéis das unidades empíricas. A figura 1 ilustra esquematicamente estas fases. 

 

Quadro2 – síntese da pesquisa 
Método / Abordagem  Identificação dos entrevistados Unidade empírica 

Estudo de caso/Pesquisa 

qualitativa 

Pastores, pregadores, fieis e profissionais de 

comunicação. 

 

Igreja BL;  

Paróquia NSR 

 

Fases de 

Desenvolvimento Etapa1 etapa2 Etapa3 

Coleta de dados 

Observação 

passiva 

Entrevistas 

semiestruturada 

Questionário a Fiéis das unidades 

Empíricas 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A última etapa da pesquisa compreendeu a aplicação do questionário. Este foi aplicado 

pelo próprio pesquisador utilizado um software livre, gestor de questionários, Limesurvey. Foi 

usado este software, porque por meio dele é possível gerenciar múltiplas pesquisas online 

capazes de alcançar milhares de pessoas, gerar resultados e exportá-los em diferentes formatos.  

O software oferece ainda análises estatísticas com base nas questões colocadas no 

sistema. Os questionários ficaram hospedados em um ambiente especificamente preparado para 

a pesquisa disponível na interface limesurvey, no qual, para se ter acesso, o administrador 

precisará de uma identificação de usuário e uma senha. 

Objetivo 

Geral 

Investigar o uso de Ambientes Digitais em práticas religiosas como recursos que possibilitam abertura 

para interação dialógica em discursos religiosos 
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O software oferece ainda análises estatísticas com base nas questões colocadas no 

sistema. Neste caso específico, o ambiente para a gestão do questionário é acessado pelo 

pesquisador que é o administrador do mesmo. Será possível ver o modelo de questionário no 

Apendice D.  

A classificação adotada para identificar os respondentes dos questionários teve como 

princípio preservar a identidade de cada um deles. Obedecendo este critério, os seguintes nomes 

foram selecionados para responder: Questionário para os membro da Diretoria (MembrosDi), 

questionário para o idealizador do portal (IdealizadorPortal), Questionário para responsável 

pela alimentação do portal (AlimentaçãoPortal) e  Questionário para religioso usuário de 

tecnologia e ambientes digitais (RUTADi) 

Para definir a quantidade de respondentes dos questionários foi aplicada a técnica de 

estatística de amostragem estratificada. Nesta amostra foram sorteados 278 fiéis, representando 

a totalidade de fiéis da Igreja BL e da Paroqui NSR e obedecendo ao critério da proporção.  

A intenção aqui foi de saber quantos fiéis podiam ser questionados em cada uma das 

Igrejas. Sendo assim, com uma pequena regra matemática, a regra de três simples, foram 

calculados  239 sorteados da Igreja (A) e 39 respondentes da Igreja (B).  

Felizmente todos os 278 questionários foram respondidos. Alguns foram respondidos 

na íntegra e outros não.  

Nesta dissertação, serão apresentados os resultados, frutos de uma análise de dados que 

permite avaliar o nível de acesso e uso de ambientes digitais. De que forma as lideranças, e os 

fiéis das igrejas, lidam com este fenômeno? Por outro lado, serão dadas algumas propostas na 

intenção de estimular o uso destes recursos em práticas religiosas.  

 

3.2 Apresentação e análise dos resultados 

 

Esta fase apresenta os resultados colhidos durante todo o período da pesquisa nas 

unidades empíricas começando pelas observações de cultos e missas tanto em ambientes físicos 

quanto em ambientes digitais até a aplicação das entrevistas. Para a sistematização da 

observação passiva e das entrevistas, utilizou-se a análise de conteúdos conforme especificado 

no capítulo anterior. Neste capítulo encontram-se tópicos tais como: observações tiradas dos 

discursos captados em ambientes físicos e posteriormente as análises das entrevistas e 

triangulação de respostas dos questionários a fim de obter o que os fiéis acham de práticas 

religiosas ambientes digitais. 
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3.2.1 Resultados de observações realizadas em cultos e missas. 

 

Na Igreja BL, o “Culto das Maravilhas” foi o primeiro a ser observado. Escolheu-se a 

princípio o culto das quartas-feiras. Este culto começa às 15h00min. Ele é dirigido pela pastora-

B e acontece no salão Esperança. Este culto é mais frequentado por pessoas que gostam de 

oração, pois o seu foco é libertação. Notou-se que há uma frequente distribuição de folders para 

os membros escreverem suas necessidades espirituais e há uma ênfase à libertação: financeira, 

espiritual, profissional ou relacional. No que se refere a uso de ambientes digitais, foram 

captadas algumas falas importantes para o trabalho e elas serão relatadas mais abaixo. A 

Pastora-B tem um perfil nas redes sociais (Youtube, Facebook, Istagram, Twitter) e no site da 

igreja. Neste culto, Pastora-D, abordou um pouco sobre um caso polêmico que, naquela época, 

estava circulando pelas redes sociais envolvendo uma fiel daquela igreja. A pastora opinou o 

que ela achava das tecnologias: 

 

A internet é para todos usarem. O que me intriga é que “eles” podem falar de tudo e 

nós não podemos dar nossa opinião como crentes e evangélicos. Este povo sempre 

encontra motivos para criticar e até denegrir a figura da Igreja e do Evangelho. Não 

queremos ser ofensivos, apenas não concordamos que eles critiquem quando uma 

evangélica se posiciona contra uma prática que não é aceitável pela Bíblia. A internet 

é um terreno muito perigoso. Quem vai lá e vive por lá tem que tomar muito cuidado 

com o que fala e com o que ouve falar. Então vocês devem apoiar a nossa irmã  porque 

ela defende a Bíblia. Amem? (PASTORA - B) 

 

Neste discurso preferiu-se analisar o conteúdo que se relaciona com o uso de ambientes 

digitais. A Pastora – B tem ciência da existência dos ambientes digitais, porém relativiza o seu 

uso. Percebe-se claramente quando ela afirma ser um “terreno perigoso” e quando diz que 

“quem vai lá tem que tomar muito cuidado”. Este discurso sugere que os seus ouvintes devem 

manter certo cuidado e distanciamento apesar de não discordar com o seu uso.  

Em seguida, observou-se o culto de jovens e, em paralelo, o culto que acontece aos 

domingos. Não obstante, estes cultos apresentaram uma característica muito diferente de outros 

cultos. Tanto o de sábado quanto o de domingo, são transmitidos em tempo real pela internet. 

Os pastores de jovens têm perfil nas diferentes redes sociais (Youtube, Facebook, Istagram, 

Twiter). Há um estímulo ao uso de recursos tecnológicos, pois alguns pastores usam tablets, 

quando proferem seus discursos durante os cultos. Nos cultos que acontecem aos sábados, 

observou-se que muitos dos fiéis também aderiram às tecnologias digitais, pois, no ato da leitura 

da Bíblia eles liam a partir de dispositivos digitais. Em uma conversa não formal, o fiel da Igreja 

BL disse: 
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Cara, o mundo hoje é totalmente diferente. Não tem como você viver sem a 

tecnologia. Se você escolher viver sem ela, a tecnologia engole você. Curto demais, o 

meu pastor. Ele fala para a gente usar nosso smart, e sempre nos adverte que a 

tecnologia foi criada para um bom uso. Então cara, hoje quando eu leio a minha bíblia 

no celular, durante o culto posso compartilhar na hora o que o pastor disse, posso 

mandar versículos bíblicos para amigos que estão em necessidades, posso gravar o 

culto e mandar para várias pessoas ao mesmo tempo. É uma ótima ferramenta. Sem 

contar que acompanho tudo o que o meu pastor fala nas redes sociais dele, isso é legal 

(FIEL DA IGREJA BL) 

 

O discurso deste fiel reforça a idéia de que a tecnologia na religião é uma ferramenta 

indispensável e um recurso a mais que pode ser utilizado no dia a dia do fiel. O fato dos pastores 

possuírem perfis nas redes sociais, que por sinal são ambientes digitais, demonstra uma abertura 

do religioso para as tecnologias. Esta análise será feita com mais profundidade no último 

capítulo. 

Algumas observações feitas na ParóquiaNSR se assemelham a impressões tiradas na 

IgrejaBL. A missa observada acontece todas as terças-feiras, os fiéis da Paróquia NSR se 

mostraram muito familiarizados com os ambientes digitais, pois, no ato da leitura da Biblia, 

alguns usam seus smartphones. Em uma conversa com uma fiel, depois da missa, dizia: 

 

Olha moço, eu sou devota da Nossa senhora Rainha. E, todas as terças feiras venho 

para cá para assistir às missas da Dra Filo. Se você quer saber, eu sigo ela pelas redes 

sociais. Muitas vezes quando nao posso estar aqui eu assisto o culto, pela internet e 

em tempo real. Isso é muito legal. Eu nao abro mão das minhas orações com a Dra 

filo. Tenho muitas pregações dela e sempre que posso envio para minhas amigas que 

moram na suiça que também acompanham ela quase todas as terças feiras. 

(FIEL_OBSPAROQUIANSR) 

 

O discurso desta fiel é claro e contundente. Ela deixa claro que usa os ambientes digitais 

em suas atividades religiosas. O fato dela seguir a pregadora das terças-feiras, de acessar as 

suas pregaçoes, quando não consegue ir à igreja fisicamente, e de enviar mensagens para suas 

amigas na Suiça, demonstra que esta fiel é e faz parte de uma geração imersiva nas redes 

digitais. 
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3.2.2 Resultado das entrevistas realizadas, nas duas unidades empíricas 

 

Na Igreja BL foram entrevistados quatro pastores nomeadamente  (pastor–A, Pastora-B, 

Pastor-C ,Pastor-D), dois profissionais do departamento de comunicação (ProfDepCom – Igreja 

BL). Salienta-se que as entrevistas seguiram um roteiro bem definido como foi proposto no 

percurso metodologico.  

A primeira pergunta procura saber como os ambientes digitais interferem na escuta e na 

leitura: de linear a hipertexto. Os pastores entrevistados reconhecem que todos pastores 

deveriam usar ambientes digitais com frequência e deveriam ter uma familiaridade ainda maior 

com tais recursos. Porém o entrevistado Pastor – C, nao é do mesmo parecer ao dizer que  “pela 

minha idade, não posso correr atrás de coisas novas. Eu uso o básico do básico. Não leio bíblia 

no computador e nem no celular. Não entro no Youtube. Só vou na internet para mandar meus 

e-mails”.  

O Pastor – A  foi diferente do primeiro entrevistado, porque entende mais sobre 

tecnologias pois compreende até alguns termos técnicos expostos na pergunta e  antecipa-se 

com grande expectativa no que se ferere uso de tecnologias digitais. 

 

Olha eu mudei a minha forma de ler com a vinda das tecnologias. Antes eu separava 

disco por disco para ouvir uma música. Hoje é só clicar uma vez e já estou na maior 

biblioteca audio visual do mundo, o Youtube me proporciona todo tipo de escuta que 

eu quiser. Também já tenho minha biblioteca no computador e em dois clicks faço 

minhas pesquisas. Escrevo e vou ler no mesmo ambiente. Você já pode perceber onde 

quero chegar neh? A igreja pensou nisso quando investe na comunicação. E eu sonho 

mais alto. Sabe? A minha ideia é seguinte. Ehhh ...Lagoinha precisa se comunicar 

com a época dela, com a época que ela esta vivendo. Então por exemplo, ehhh..nós 

temos as células e se eu vou expandir a Igreja, Rogério, e se eu quero que a Igreja vá 

para Moçambique [..] então, eu preciso que a Igreja lá seja pastoreada por um 

Moçambicano. Eu posso até mandar um brasileiro para lá, mas ele nunca vai ser um 

Moçambicano.  Mas, ao mesmo tempo, se deixar o Moçambicano lá, ele vai abrir a 

igreja da cabeça dele e não vai ser a Lagoinha. Se eu desenvolver uma tecnologia a 

distância que desse todas as ferramentas para esse pastor ser mentoreado aqui, de tal 

maneira que a interferência presencial de um brasileiro seja a mínima possível, terei 

mais êxito. E eu só vou conseguir isso através de tecnologias, neh Rogério. Então, 

este Pastor talvez vai ter treinamentos a distância, ele vai ter acesso a todos esses 

sistemas on-line, para usar na sua igreja. Por exemplo: toda quinta-feira eu me reúno 

com pastores da Jordânia, do Panamá, de Lisboa, de Porto, de Londres e de Madri, 

numa vídeo conferência, eles todos junto,s a gente conversa, ministro para eles, um 

conversa com outro e toma decisão, tira dúvida. Essa é uma ferramenta tecnológica 

(PASTOR -A). 

 

Este pastor acompanha a evolução das tecnologias digitais, e reconhece o papel destes 

recursos. Na verdade, ele está bem a frente do tempo porque o seu discurso é de uma pessoa 

que tem clara noçao e uma visão acurada do papel das tecnologias, porém, em alguns momentos 

constata-se na sua fala um teor controlador e, até um certo ponto um discurso que tolhe o 
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principio da autonomia. Na sua afirmação “Mas, ao mesmo tempo, se deixar o Moçambicano 

lá, ele vai abrir a igreja da cabeça dele e não vai ser a Lagoinha”, sugere e pressupõe a presença 

de controle e faz entender pela sua fala uma ausência de autonomia. Isso contradiz com a ideia 

de autonomia na discursividade. Em outras palavras, a ausencia da autonomia, caracteriza a 

presença da dependencia o que é uma negação da alteridade, discurso (BAKHTIN, 2006). 

A Pastora–B e o Pastor-C têm pontos de vista bem parecidos. Mas a Pastora - B apesar 

de entender a importância dos ambientes digitais tem algumas ressalvas quando ao seu uso para 

contexto religioso. Sua visão é mais utilitária. Para ela os ambientes digitais sao uteis, porém 

roubam o tempo do crente que deveria estar orando ao invés de passar o tempo na internet. 

Quando  perguntado o por que de tanta resistência, ela argumenta 

 

A igreja usa as tecnologias. Eu também uso, mas não deixo que elas me dominem. Eu 

sou mulher e posso até fazer muitas coisas ao mesmo tempo, só que este negócio de 

zap zap, Facebook, Instragram pode ser bom mas que me rouba tempo...Ixiiiii, você 

nem imagina a minha rotina. Passo o dia inteiro atendendo pessoas e elas precisam 

muito da minha ajuda então meu dia tão corrido só sobra tempo para ler a biblia e isso 

eu faço é na minha biblia de papel mesmo. Tenho minha página no facebook, mas eu 

nem olho. Sei que pessoas até me seguem, mas eu nem ligo para isso meu filho. Jesus 

amado! Um dia você devia acompanhar a minha rotina para ver como as pessoas me 

ligam. Então é assim, quem quer falar comigo é pelo telefone mesmo. Ai eu atendo, 

converso, oriento, até oro por elas pelo telefone. (PASTORA-B) 

 

Ainda que os pastores sejam unanimes quanto ao uso destes ambientes e apesar a 

liderança dessas igrejas nao obrigar aos pastores o seu uso, nota-se que eles, de forma tímida, 

estão inseridos nestes ambientes. A igreja, como instituição, os usa de forma padronizada, pode-

se até dizer de forma sistemática. Evidencia disso tudo é a sua estrutura bem elaborada do 

departamento de comunicação em pleno funcionamento e com profissionais formados na área 

bem como equipamentos tecnologico muito atualizados. Diante desta realidade, subentende-se 

que esta igreja valoriza os ambientes digitais tanto para o as suas práticas religiosas quanto para 

suas outras atividades rotineiras institucionais. Do ponto de vista geral percebe-se que 

timidamente, as religiões estão inseridas ou então, se inserindo nos ambientes digitais. 

Na ótica de Mercado (2002, p. 11), “o reconhecimento de uma sociedade cada vez mais 

tecnológica deve ser acompanhado da conscientização”. Sendo assim, essa conscientização não 

somente é necessária, mas deve continuar em todas as esferas religiosas para que os ambientes 

digitais sejam espaços nos quais se veicula livremente a informação religiosa. Uma vez que a 

religião é uma estrutura marcadamente social, deve existir alguma competência e habilidade de 

lidar com os ambientes digitais.  
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Na questão que procurava conceituar tecnologias e ambientes digitais, os entrevistados 

Pastor-C e a Pastora B, têm uma visão mais instrumental e as classificam como “ferramentas 

que usamos no dia a dia”. 

Os entrevistados da Igreja BL que responderam que as tecnologias “são ferramentas 

para troca de informações” e ambientes digitais “como os lugares onde trocamos as informações 

para um volume maior de pessoas” apenas o Pastor - A tem uma compreensão mais ampla. A 

opinião que o Pastor - A tem sobre tecnologias digitais é que elas oferecem possibilidades no 

quesito de serem úteis em quase todas as estruturas tradicionais da sociedade, religião, 

educação, política, economia, artes, cultura etc. Para este entrevistado, 

 

A tecnologia oferece os instrumentos técnicos úteis para as atividades mais complexas 

do dia a dia e melhorando o tempo e a qualidade da execução de qualquer tarefa. Por 

meio das tecnologias, as pessoas melhoram a sua qualidade de vida, podem se 

comunicar melhor, produzir mais. Por meio das tecnologias, as diferentes partes de 

um grupo pode, de forma sincronizada, tomar decisões com mais facilidade (PASTOR 

- A).  

 

O Pastor – A conseguiu captar a ideia de Sancho (2001, p.15) que conceitua tecnologia 

como “um conjunto de conhecimentos especializados com princípios científicos”. A sua 

compreeensão que ele tem das tecnologias perpassa uma com  O Pastor – B compreende estes 

ambientes digitais como complemento dos cultos da igreja e assim como um espaço no qual a 

igreja mantém o contato diário com o Fiel ao longo da semana, para que este não perca o vínculo 

com a instituição. Já o Pastor -A relacionou com a possibilidade de manter contato e interação 

com o fiel: 

 

Eu vejo como uma forma de mantermos o contato com o membro da nossa igreja e 

também como uma forma de propagar a nossa fé. Todo o processo da nossa missão 

aqui na Igreja é manter relacionamentos como chave para discipulado cristão. Então, 

as redes sociais facilitam muito este processo. Eles estabelecem vínculos, mantêm os 

vínculos estabelecidos (PASTOR -A). 

 

Ele prossegue e afirma: “para mim, os ambientes digitais são lugares onde o membro tem a 

chance de conversar algo com o pastor quando ele se encontra longe e não tem possibilidade 

nenhuma de estar aqui fisicamente”. Já o entrevistado Pastor - D afirmou que  

 

Os espaços da IBL,  na internet, servem para interagir com os membros. Os que não 

puderam estar no culto fisicamente, podem assistir pelo nosso canal no Youtube. Por 

outro lado, quando um membro precisa falar com um dos nossos pastores é só entrar 

em contato pelo WhatsApp ou então pelo Facebook e lá na hora ele e o pastor ou a 

pastora podem conversar em tempo real, orientar quando for o caso ou então responder 

atendendo assim as suas necessidades. Isso é maravilhoso e nunca houve na história 

da Igreja um tempo como este. Hoje as tecnologias dão autonomia. O membro pode 
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ouvir novamente a pregação do domingo e com mais calma entender o que foi 

abordado no culto. Por isso cremos que Deus nos deu as tecnologias para usarmos em 

beneficio do Reino dele. Mas o alcance é bem maior, alcançamos não crentes também. 

Eu mesmo conheço pessoas que se converteram ao assistir um culto no Youtube. 

Então é só para você ver o poder que as tecnologias têm quando usadas devidamente. 

(PASTORA- B) 

 

Valente (2001) sustenta que o computador “é usado como meio para transmissão de 

informação”. O entrevistado aqui, afirma que as tecnologias dão autonomia6 ao indivíduo. 

Neste estudo a autonomia considerada é aquela capacidade do individuo racional, neste caso, 

do religioso, de tomar uma decisão não forçada, basendo-se nas informações disponiveis tendo 

em consideração as responsabilidade moral da sua ação (ZATTI, 2007). Observa-se que diante 

das tecnologias digitais o fiel tem uma compreensão do que elas são capazes, oferecem e como 

fazer o seu uso. Por outro lado, este fiel é levado a um processo de construção de conhecimento 

da sua religião, explorando desta forma as diversas facetas do universo digital. 

Quanto ao fim da Bíblia em papel e o surgimento da Bíblia eletrônica o Pastor-B 

argumentou, 

Eu não acredito que se acabe com a Bíblia em papel. Eu gosto de ler a minha bíblia 

em papel. Lá eu faço meus rabiscos, coloco minhas anotações e posso levar ela para 

lugares onde não há energia, onde não preciso recarregar Celular e Tablete. Eu 

acredito que Deus pode não se importar com isso, mas eu[...], Eu me importo. Já que 

nós não podemos escandalizar as pessoas em nossa volta, o que dirão outros, me vendo 

com a bíblia no celular durante o culto. Vão achar que estou no Zap Zap ou que estou 

no Facebook. Mesmo que eu esteja tão certo de que não estou nas redes sociais. E 

outra, gosto que as pessoas me olhem e digam que eu sou crente e não tenho medo e 

nem vergonha de carregar Bíblia na minha mão quando vou a igreja. Sem dizer que 

eu gosto de sentir o cheiro do papel, de manusear página por página. Então, meu filho, 

eu não acho que a bíblia em papel acabará (PASTORA- B). 

 

Por outro lado, no que se refere a interação em ambientes digitais a Pastora - D comentou que 

tem dificuldades de interagir, principalmente quando o ambiente de interação é a internet, 

 

Tem uma coisa que me deixa meio perplexa. Porque as pessoas não conversam 

olhando-se nos olhos. Acho que interação é isso não é? Ouço muito sobre esta questão 

de que podemos resolver os problemas das pessoas a distância. Como é isso? Não 

posso entender esse negócio de alguém que entra na internet para conversar comigo 

sobre um assunto sem não nos vermos. Mas também não sei se é isso que significa 

interação para você. Sei que interatividade acontece na internet. Mas, interação deve 

acontecer quando eu e você dialogamos e procuramos nos entender neh. Então, meu 

filho, acho que as pessoas podem me procurar na internet e falar comigo, só que aquilo 

ali não é a mesma coisa como isso que estamos fazendo agora. Assim é mais fácil, é 

mais saudável, sentimos mais o que a pessoa está querendo dizer. Meu incomodo é 

que na Internet, no Zap Zap, no Face, não acontecem verdadeiras interações. Elas são 

superficiais. Você entende? Mas eu não critico e também não esgoto as possibilidades 

                                                 
6  Autonomia é o sujeito da cognição que controla sua aprendizagem, suas experiências e é um fator dependente 

apenas de um só sujeito(). 
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de, a partir dali, surjam verdadeiras interações. Se é isso que você queria saber é assim 

que eu entendo. (PASTOR - D) 

 

Sobre as tecnologias digitais e seus ambientes digitais nas Religiões, Pastor-B disse:  

 

Eu acho que a Igreja BL está entrando na dimensão de dialogar com as pessoas usando 

a linguagem da sua época. Mesmo assim, como cristãos, usamos muito pouco os 

recursos que as tecnologias nos proporcionam. Muitos cristãos hoje usam da 

tecnologia para compreender melhor a sua fé, por meio de estudos, pesquisas sobre a 

fé que está por ai na internet. Ainda bem que hoje pelo smartphone você pode se 

comunicar com alguém que está a milhas de distância de você. O que temo é que 

algumas pessoas não tenham capacidade suficiente de saber filtrar o que corresponde 

à fé que ela acredita. Eu defendo a ideia de que o pastor da nossa geração precisará 

ter mais conhecimento sobre tecnologias, isso ajuda muito na sua atividade pastoral. 

Porém, quando se fala de tecnologia hoje, nem mais sei dizer ou separar 

especificamente (PASTOR-D). 

 

Já o Pastor–A, afirmou que utiliza o máximo possível de recursos tecnológicos que ele tem 

conhecimento, para se conectar com seus fieis. Segundo ele: 

 

Eu tenho em mãos agora o meu Smartphone. Daqui a pouco usarei o meu Tablet e 

quando chegar a casa usarei o meu computador pessoal que é um laptop. Hoje já que 

meu aparelho de DVD não está funcionando, conecto o meu Tablet à TV e posso 

assistir os documentários do YouTube, ver um filme no Netflix, assistir a pregação de 

domingo no nosso canal do YouTube, etc. Isso tudo graças a tecnologia digital. Nem 

te posso dizer que quando quero falar com o pessoal da minha regional eu posso 

interligar meu tablete a minha TV e fazer vídeo conferência com todos os pastores da 

minha regional. Ainda acho que não estamos usando as tecnologias em beneficio do 

Reino de Deus como deveríamos, só que estamos dando passos muito largos para isso. 

(PASTOR-A) 

 

O Pastor –A e Pastor – D têm opiniões muito próximas. Para eles, a tecnologia na 

religião é um suporte, é um recurso a mais que pode ser usado no dia a dia do cristão para 

aprimorar o conhecimento da sua fé. Eles são unânimes em muitas coisas, chegando ambos a 

dizer que “a tecnologia não se resume ao computador”, é um campo muito amplo.  

Quanto a pergunta sobre os recursos digitais (smartphone, Tablets, iPhone, iPad, 

computador, microcomputador) no dia a dia do religioso: O Pastor - A comentou que: 

 

Desde que o computador chegou no Brasil eu me lembro que era um fascínio para 

todos os alunos daquela época e que nós não sabíamos o destino de tudo isso. Tudo 

era muito novo para nós. Mas com o andar do tempo fui percebendo que ele havia 

vindo para ficar. Hoje compreendo que no meu dia a dia não posso ficar sem estes 

recursos. Meu computador de mesa ficou para trás. Do meu Smartphone, posso 

realizar todas as minhas tarefas básicas. Mas é claro que quando digo que não posso 

ficar sem elas não me refiro a viver na dependência. Mas quis dizer que é impossível 

levar a vida no século XXI longe destes recursos. Para nos comunicarmos 

dependemos deles. Lembro-me que começamos no ICQ, MSN, Orkut e hoje estamos 

no WhatsApp. Sabe-se lá o que será no futuro, mas hoje o que sei é que temos estes 

recursos e eles facilitam a vida de todos, até do cristão. (PASTOR-A) 



55 

 

 

Para o Pastor-D “estes recursos facilitaram a vida das pessoas e para o nosso caso, dos 

membros igreja e para mim como coordenador de células. Hoje eu recebo relatórios até pelo 

meu aparelho celular. Algo que há cinco anos era impossível imaginar.” É possível perceber, 

pelas falas dos entrevistados, que na atualidade, o computador faz parte do dia a dia das pessoas.  

Porém, sobre a pergunta que procura saber do papel da religião no século XXI o 

PASTOR - A asseverou que “A religião não mudou e não vai mudar”. Segundo ele, “o papel 

dela é mostrar a humanidade que há um Deus que os ama e procura apontar o melhor caminho 

para as pessoas, para que a humanidade seja melhor”. Em um outro momento comentando sobre 

esta questão, disse “o pastor do Séc. XXI será aquele que usará as tecnologias, mas, para 

resgatar almas e valores ”.  Por outro lado o entrevistado Pastor -B afirma: 

 

Falar do papel da religião na sociedade e no século XXI  é uma questão muito 

complexa. Porém do meu ponto de vista cristão eu compreendo que a igreja não 

acabará não. No sentido de igreja como Organismo. A não ser que Jesus volte. Aí sim. 

Agora no que se refere ao seu papel na sociedade acredito que há um grande hiato 

entre o papel da Igreja e o seu papel na sociedade. Existem aqueles que ainda mantêm 

o seu papel. Sinto que ainda precisamos voltar àquela religião em que cuidar dos 

órfãos e das viúvas deve ser resgatada. A sociedade questiona muito. Então, acredito 

que o pastor, o padre, seja ele quem for, deve estar atento para responder a razão da 

sua existência. Então, neste sentido acredito que a religião tem seu pepel ainda no Sec. 

XXI. (PASTOR - D) 

 

Há uma crença comum de que a religião não acabará. Há uma preocupação no que que 

se refere a relevância da religião para a sociedade. Apesar dos entrevistados concordarem que 

houve um avanço no campo das religiões, há uma unanimidade quando eles perguntam se a 

religião está desempenhando o seu papel na sociedade. Prosseguindo, o Pastor–A deu uma 

opinião que difere um pouco da opinião de outros, para ele: 

 

Aquele conteúdo deve ser pregado olhando para a sociedade atual. Entendemos que a 

mensagem do evangelho deve ser adequada a época em que esta mensagem está sendo 

propagada. As pessoas atuais não dão conta daquele conteúdo. Tem que se ir mais 

além.  Deve-se relacionar o conteúdo com contexto atual. Aquele cristão, pastor 

voltado para aquele conteúdo que somente tinha conhecimento, poderá alcançar 

pessoas, mas temo que essas pessoas não continuem porque as suas perguntas não 

foram respondidas de forma contextualizada. Aquela igreja que repassa a teologia 

reproduzida não poderá sustentar-se . Provavelmente acabe se tornando mais uma 

igreja irrelevante no Reino de Deus. (PASTOR - A). 

 

 

Este entrevistador teve uma resposta que na perspectiva de MORIN (2002, p. 13) 

confirma o pensamento da  religião ser um espaço que influencia a produção de uma cultura, 

conhecimento e identidade. 
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Na questão que procurava saber sobre a interatividade foi entrevistada a ProfDepCom- 

Igreja BL que se dedica a atualização do portal Lagoinha.com e das suas redes sociais. Segundo 

ela: 

 

a comunicação é aliada ao ser humano e sem ela o homem não pode cumprir seu papel 

existencial e nem pode ter uma identidade marcada e nem definida em qualquer grupo 

social na qual ele estiver inserido. Sabemos que toda a identidade, pelo que eu saiba, 

somente é formada quando existe uma interação. Para mim, os Ambientes Digitais 

são propícios para interagir por meio de uma lógica . Acho que os pastores podem 

explorar mais isso. Por exemplo, eu trabalho o dia inteiro aqui. Seria muito legal que 

sempre que eu precisasse de uma opinião sobre algum assunto eu falasse com meu 

pastor naquele exato momento aproveitando todos os recursos que a Tecnologia nos 

oferece. Mas, infelizmente as vezes consigo falar pelas redes sociais com amigos, 

colegas e com pessoas que me influenciam, não tenho muito contato por aqui apenas 

pessoalmente. Geralmente recebo e-mails e mensagens de pessoas comentando sobre 

o discurso do pastor Márcio. Nós não podemos responder todas as perguntas. Mas, 

quando dá, respondemos e quando não dá passamos para o Pastor Márcio responder 

pessoalmente o que nem sempre é possível (ProfDepCom- Igreja BL). 

 

O que esta profissional disse é um reflexo da lógica comunicacional do seu trabalho. 

Uma das intenções da próxima pergunta é compreender como é concebida a linguagem na 

cultura digital ou em ambientes digitais. A esta questão o Pastor-A respondeu que: 

 

A igreja tem o compromisso de desenvolver uma cultura na qual os membros podem 

ser atendidos estando em suas casas por meio das possibilidades oferecidas pela 

internet por meio do portal e outras mídias digitais. somos capazes de aumentar o 

atendimento e servir o povo de Deus, tanto da nossa igreja quanto de outras 

denominações cristãs. Segundo ele, as tecnologias são o recurso mais eficaz e barato 

de fazer com que nossas pregações, louvores e estudos cheguem ao maior número 

possível de pessoas em curto espaço de tempo. (PASTOR-A) 

 

Porém o Pastora-B comentou que 

 

Desde o ano retrasado algumas atividades da igreja eram feitas assim de uma forma 

muito arcaica. A linguagem mudou. Um relatório que era passado por telefone, ou por 

uma pequena planilha de Excel, hoje é enviado pelo sistema. Antes, o relatório era 

por escrito a mão, e todo mês tinha que escrever o nome de cada pessoa e isso 

desmotivava muito o voluntário. Foi ai que surgiu este apelo pela modernização do 

sistema. E ai então o pastor da regional de Betim disse que tinha lá um sistema que 

ele usava na regional dele e que estava dando muito certo e ai ofereceu para toda a 

igreja sem custo nenhum e ai[...], hoje cada líder de célula pode enviar seu relatório a 

qualquer hora e cai no meu celular. É bem mais prático. Por isso é uma nova cultura 

também que mudou. (PASTORA -B) 

 

Estes pastores compreendem que através das tecnologias digitais, a linguagem sofreu 

algumas alterações e  consequentemente houve mudança nas culturas. 



57 

 

A seguir é feita a analise das entrevistas realizadas na ParóquiaNSR. Esta paróqui foi a 

segunda unidade empírica. Foram entrevistadas duas pessoas, nomeadamente: uma fiel e 

membro da paróquia ha mais de 20 anos (Fiel – Paróquia NSR) e a pregadora das terças-feiras 

(Pregadora – Paróquia NSR).  

A primeira entrevistada, Fiel-Paróquia NSR, é representante do departamento de 

comunicação, trabalha com o pároco da igreja desde que ele chegou na paróquia, participa 

ativamente das ativamente da paróquia e é auxiliar da Pregadora-ParóquiaNSR das missas de 

terças-feiras. A segunda entrevistada foi a pregadora das terças-feiras. 

 

a) A primeira questão estava relacionada com a formação acadêmica. Sendo assim a 

Fiel-ParóquiaNSR, afirmou: 

 

Eu sou formada em comunicação e trabalho há 22 anos com Padre Alexandre. Então 

a minha formação não é só comunicação, estou sempre estudando. Fiz um curso na 

PUC e hoje estou fazendo uma discíplina na FAJE. Não podemos parar não, porque 

só assim podemos falar de Deus com materialidade”. (Fiel-ParóquiaNSR) 

 

 

O comentário desta entrevistada, demonstra que ela entende o valor e a necessidade de 

uma boa formação. Segundo ela, há uma preocupação com a questão da formação de seus 

líderes, por isso ela enfatiza a questão de “não parar de estudar”(Fiel-ParóquiaNSR) 

 

b) A segundo pergunta se propôs a falar das tecnologias digitais e ambientes digitais 

religiosos, interferindo na forma da escuta e leitura: partindo do modelo linear de escuta para 

modelo hipertextual. A esta questão disse: 

 

Eu acho que me familiarizei bem com as tecnologias. Não tenho nada a reclamar. Elas 

me servem para resolver várias questões com mais agilidade. É muito bom saber que 

você pode pagar suas contas sentada em sua casa e sem precisar de enfrentar trânsito 

e até perigos na rua neh, Rogério? Hoje é quase impossível realizar certas tarefas sem 

necessitar de Tecnologias Digitais. Mas mesmo assim tem muita coisa que eu não 

consigo fazer usando estas tecnologias. As coisas mudam toda a hora, então eu as uso 

até onde posso acompanhar. (Fiel-ParóquiaNSR)  

 

Quando perguntada como os ambientes digitais interferem na sua forma de escuta ou 

de leitura na sua vida ela assegurou que  

 

Como usuária de tecnologias, não conheço muito bem como funciona a lógica de 

leitura e da escuta nestes espaços digitais. Eu ouço muita coisa pela internet. Ouço 

músicas, vejo documentários, leio muita coisa pela internet. Já que minha vida é 

corrida, tenho família, igreja e depois tenho que acompanhar as redes sociais para 
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responder pessoas que mandam mensagens para Dra Filo, então não paro. Meu celular 

está ligado o tempo todo e às vezes tenho que ler algumas coisas no meu celular 

mesmo, enquanto espero por um atendimento médico. Para mim, tem sido uma beleza, 

Rogério [...]. poder levar em apenas um celular tudo o que preciso para aquele dia. Já 

que eu gravo um programa que se chama “K entre nós”, às vezes só consigo rever o 

que fiz nessas correrias, e com meu fone de ouvido escuto e assisto pelo Smartphone. 

Se interfere é para o bem que elas interferem na minha vida, para acrescentar, para 

facilitar. (Fiel-ParóquiaNSR). 

 

c) Quanto ao fim da Bíblia em papel e a introdução da Bíblia eletrônica, a entrevistada 

respondeu o seguinte  

 

Eu já pensei nesse assunto algumas vezes. E me questionei como a igreja se 

comportaria diante do alvorecer das tecnologias. Mas, particularmente acho que a 

bíblia em papel não será extinta, porque muitas pessoas que conheço amam tocar no 

livro, folhear o livro, enfim, eles gostam de um livro em papel.( FIEL – PARÓQUIA 

NSR)   

 

d)  No que tange as questões sobre tecnologias digitais e seus ambientes digitais nas Religiões 

ela comentou: 

 

Na Paróquia NSR nós acreditamos que as tecnologias são bênçãos de Deus. 

Usamos todos os recursos necessários e existentes para a pregação do 

evangelho. A gente, hoje, deve ter uns sete programas que a gente faz. Todos 

eles estão na TV horizonte, no nosso site, no Youtube. Já temos os programas 

Salmos, Discípulos, K entre nós, Vai na Fé, Doutora Filo e entre linhas, que 

vai entrar agora. [...]. A gente transmite pelo Youtube ao vivo e na semana 

passada nós tivemos 700 pessoas vendo. Então na verdade, [...] é outra igreja. 

Só que virtual. Veja só Rogério, tem igrejas que não tem capacidade para 700 

pessoas. Mas esta igreja virtual consegue alcançar 700 pessoas. Isso é um 

fenômeno que nunca se imaginou. Tem gente que participa que dá palpite que 

manda e-mail, que conversa, entendeu? Ah, e tem outra coisa. Tem pessoas 

doentes que não tem ninguém para conversar. Eu não tenho dúvida, Rogério, 

que se Jesus estivesse aqui ele seria o primeiro a usar todas [...]. Não tenho 

dúvida. Porque ele sempre foi à frente ele vai, ele anda, ele vira para Zaqueu e 

fala desce dai, neh [...]. Ele chega na casa de Marta e Maria, então assim ele 

sempre vai caminhando, porque a rede social ela vem para fazer o bem.(Fiel-

ParóquiaNSR) 

 

 

Diante da declaração “pessoas que não tem ninguém para conversar”, foi feita uma 

pergunta sobre a importância da presença física em uma celebração de missa. E como ela via 

essa questão de participação em missas do outro lado sem estar fisicamente na comunidade: 

Para a entrevistada Fiel-ParóquiaNSR,  

 

 

Quando essas pessoas entram no Youtube ao vivo e elas entram no altar da igreja, elas 

estão presentes aqui entende? Então, como isso tem chegado para pessoas deprimidas 

tristes que tem síndrome do pânico que não querem sair de casa que tem medo de 



59 

 

tudo, só a mensagem do evangelho que vai pela tecnologia para amenizar essa dor e 

acolher essas pessoas. Nós estamos vivendo um advento de uma violência, neh, que é 

uma coisa terrível. Então as pessoas ficam com medo[...]. Ouço sempre algumas 

pessoas falando assim, “Moninha eu moro longe, eu...eu.. não consigo ir ai 

pessoalmente”. Outras são pessoas que nem moram no Brasil, pessoas que eram aqui 

da paróquia e mudaram e moram fora e hoje conseguem ter esse vínculo com a 

paróquia. Então, Rogério, elas falam assim, “o bem que vocês fazem quando vocês 

transmitem, é imensurável porque eu estou aqui nos Estados Unidos eu consigo 

participar”. Isso é bacana porque a pessoa reconhece e tem um sentimento de pertença 

da comunidade e eu estou conseguindo participar e isso é muito bom. E tem pessoas 

também que não conseguem porque moram mais distante neh. Porque O Belvedere é 

muito longe de tudo. Então, Rogério, estas tecnologias abençoam muitas vidas e as 

religiões devem fazer o uso delas sim, sem medo. ( Fiel-ParóquiaNSR) 

 . 

 

Ela disse que  “as redes e os ambientes digitais oferecem possibilidades diversas e uma 

delas é de ser um espaço para comunicação da fé.”  Por outro lado a fala da pregadora das 

terças-feiras em relação a esta pergunta foi: 

 

Olha, eu nao sei se seria a melhor pessoa para lhe falar sobre este assunto. Geralmente 

não tenho tempo para entrar nas redes sociais. Quem cuida disso é a Moninha. Minha 

vida é muito corrida. Quando eu não estou na pediatria estou na missa e quando nao 

estou na missa estou aqui no consultório. E como você pode ver minha vida é uma 

loucura. Veja só. Eu sei que as pessoas estão acessando a internet e ouvindo as 

pregações que eu dou. Eu só faço o que Jesus me manda fazer. Acordo todos os dias 

bem cedo e fico horas conversando com Jesus e depois vou para a Santa Casa. Posso 

dizer que é muito bom poder saber que pessoas no hospital ouviram de Jesus e foram 

confortadas. Acho que a internet existe para se fazer o bom uso dela (PREG-

PARÓQUIA NSR). 

 

e) Sobre Interação em ambientes digitais a entrevistada Fiel-ParóquiaNSR disse:  

 

Entendo que os ambientes digitais vieram para aproximar pessoas. Só que as pessoas é 

que usam para o mal e estas são a maioria. Quantas vezes nós nos encontramos com 

pessoas que estão longe de nós pelo WhatsApp, pelo Facebook e conversamos, 

interagimos? Aqui na Paróquia eu é que vejo o facebook da Dra Filo, e muita gente 

manda mensagens que exigem respostas. Eu respondo todos sem exceção. Eles entram 

na minha página, escrevem, conversam pelas mensagens inbox[...]. Respondo na mesma 

hora que chegou. Então é assim que acontece. Dra filo temos atualmente 36674 

seguidores, então, a mesma pessoa que responde um, responde a outra. Hoje mesmo 

teve um rapaz, lá de São José dos Pinhais no Paraná, pedindo para entrar em contato. 

Ele me mandou a mensagem e na mesma hora eu respondi, mandou um e-mail dando 

um testemunho que ele gostaria de dar este testemunho, mandou um e-mail muito 

grande, contando a história dele, uma história muito bacana e vamos ver o que nós 

podemos fazer por ele e isso tudo. Tudo que você puder imaginar eles escrevem e eu 

respondo todos, mas todos sem deixar ninguém de lado. É lógico que quando eu vou 

responder os e-mails da Dra Filo,[...], eu assino meu nome.[...] eu respondo assim: falo 

que é a Moninha que esta escrevendo para que eles saibam que não é a Preg-paróquia 

NSR. Depois imprimo todos os e-mails e passo para Dra Filó, marco de amarelo, para 

que ela saiba o que tem que ler. (Fiel-ParóquiaNSR) 

 

A afirmação desta entrevistada faz perceber que a interação nos ambientes digitais pode 

ter vários desdobramentos. Porém, estão sempre dentro do plano de dialogismos. Para Bakhtin 
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(2006, p 36), a alteridade define o ser humano, pois o outro é imprescindível para a sua 

concepção. E o sentido é estabelecido dependendo da relação entre sujeitos existentes. Portanto, 

é também necessário entender que a relação entre sujeitos deve ser entendida e que acontece 

pelo menos entre dois sujeitos. Isso se observa nesta resposta da entrevistada Fiel-

ParóquiaNSR. 

 

f) Sobre Recursos Digitais (Smartphone, Tablets, iPhones, iPads, Computador etc) no dia a dia 

do religioso, a entrevistada narrou uma experiência pessoal: 

 

 
Eu tenho um programa que se chama K entre nós. O “K entre nós” tem uma pegada 

de Bom humor, néh, que agente brinca com coisas que as mulheres vivem. Por 

exemplo, esse aqui se não me engano é de TPM. Então eu vou falar de TPM. Tudo 

que a mulher vive. No final eu trago uma pegada Bíblica lá no final, maquiada. Hoje, 

segunda-feira, a gente vem trabalhar um bagaço, eu não aguento usar maquiagem 

porque é muita maquiagem, fica muito ruim, então é o Flavio que escreve meus textos, 

todos os programas gravados estão no Youtube. A pegada desse programa é que no 

final eu trago uma palavra de Deus que faz um link com a bíblia. Olha só, como isso 

é bom. A mulher e o marido podem entrar no Youtube e ver o seu dia a dia sendo 

relatado de uma forma bem descontraída, porque eu começo muito é brincando e no 

final vou colocar a palavra de Deus. O K entre nós fala do dia a dia da pessoa, o 

religioso é colocado pela pegada da bíblia, assim a pessoa que entra na internet vê 

aquele programa e depois é orientada pela palavra de Deus. Somente tendo estes 

recursos digitais é que alguém pode ver os programas, porque ele não está nem no 

jornal e nem na rádio. Assim o dia a dia do religioso pode ser mais legal não é? (Fiel-

ParóquiaNSR) 

 

g) Sobre o papel da religião no século XXI comentou “Esta geração precisa muito da 

religião. O século XXI para mim é o século das doenças da alma. E quem pode curar a alma do 

ser humano é a mensagem do evangelho. Então, se a religião tem um papel, este papel é o de 

sempre ir ao encontro do necessitado, do aflito com uma mensagem de compaixão ” 

 

h) Na questão sobre a interatividade nos discursos religiosos em ambientes digitais a 

entrevistada disse:  

 

Eu não tenho dificuldades com isso. Eu prego a palavra de Deus e para mim a palavra 

de Deus é que deve ser pregada. Quando as pessoas me perguntam, discordam de algo 

que falei elas podem até discordar, só que estão discordando da palavra de Deus e eu 

deixo isso claro. Os nossos discursos não são muito de bater sabe? Padre Alexandre 

pede isso. Para que a gente não fique falando esses temas polêmicos para não cortar 

pessoas que as vezes estão precisando de vir e na medida que eu falo um evangelho 

muito de bater nas pessoas, eu afasto. Então o nosso carisma aqui na igreja é amor e 

acolhida. O amor. Às vezes as pessoas pedem uma resposta do que nós pregamos. 

Eles escrevem xingando Dra Filó e dizendo que ela fala muito de Maria. Dra Filo é 

Mariana, e aí ela fala e aí eles vão a Loucura e aí, às vezes eles escrevem reclamando 

dizem: “como uma pessoa conhecedora da palavra de Deus que prega o evangelho, 
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idolatra Maria.” E aí eu preciso de responder, aí eu respondo com muito ternura, com 

muito carinho, com muito amor. Então nessa questão de interatividade é interessante 

porque você tem possibilidade de dialogar sobre questões que nem mesmo teria 

possibilidade de dialogar com as pessoas de forma aberta sobre o evangelho. ( Fiel-

ParóquiaNSR) 

 

Em contraponto a esta fala da entrevistada, está a fala da Pregadora - ParóquiaNSR, segundo 

ela, 
Eu não tenho nem conhecimento de quantas pessoas acessam as mensagens que eu 

prego. Eu simplesmente faço o que Deus me manda fazer. Não uso nem as redes 

sociais porque meu tempo é muito curto. Já ouvi que pessoas me seguem e nem eu 

mesma sei por que elas me seguem, elas devem seguir Jesus. Pessoalmente, depois 

das minhas pregações nas terças-feiras, eu saio rápido para que as pessoas não me 

parem e comecem a me venerar. Eu sou isso aqui que você está vendo, uai. Não sou 

nada. Jesus é que faz todas as coisas através de mim. Então, se as pessoas vão na 

internet para conversar comigo, elas não conseguem porque eu quase não uso isso. 

Tem a Moninha que cuida mais dessa área e por mim nem precisava, mas já que eles 

fazem as gravações pode deixar divulgar. Então o que eu converso com as pessoas é 

sempre a mesma coisa. Eu prego a palavra de Deus. Não é o que eu queria que as 

pessoas me seguissem. Infelizmente não tenho como parar isso. Na internet não falo 

com ninguém a respeito das missas. ( PREG- PAROQUIA NSR). 

 

i) Sobre a nova linguagem na cultura Digital a entrevistada Fiel-ParóquiaNSR afirmou:  

 

Eu vejo que a internet é uma nova dimensão. Ela oferece várias linguagens ao mesmo 

tempo. Você encontra lá o áudio, a escrita, a imagem e o vídeo. Nós somos agraciados 

por Deus por ter este novo ambiente. Não sei se muitas pessoas entendem da mesma 

forma que eu. Mas, que é uma nova cultura eu vejo que é. ( FIEL-

PAROQUIANSR) 

 

j) Por fim, quando perguntada se sabia desde quando a Igreja passou a usar tecnologias ela 

comentou que “o padre Alexandre quando chegou na paróquia começou com a rádio e foi 

fazendo uma coisa de cada vez. Assim, os programas também foram surgindo aos poucos”. 

Desta vez a preg -ParoquiaNSR se posicionou dizendo que “Não sei se a linguagem é nova ou 

se os recursos são novos. O que sei é que Jesus me manda fazer algo e desde que o conheci ele 

usa a mesma linguagem. Outra coisa: eu não tenho seguidor, as pessoas devem seguir jesus”. 

Assim fechou-se o ciclo de entrevistas na segunda unidade empírica. 

 

3.2.3 Resultados obtidos por meio de questionário 

 

O questionário foi a técnica referente a última etapa da pesquisa. Com o objetivo de 

avaliar em que medida as igrejas pesquisadas têm levado as suas práticas religiosas para outros 

ambientes, foram aplicados quatro questionários. Por outro lado, procura-se, também, avaliar 

como os fieis usam tais ambientes, quando acessam seus conteúdos disponíveis no portal da 
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igreja, na pagina do Facebook, Youtube, WhatsApp etc ). Todos os passos dos questionários 

foram propostos e aplicados seguindo o percurso metodológico. 

Para o questionário foram sorteados 278 fiéis, representando a totalidade de fiéis das 

duas igrejas escolhidas como unidades empíricas mediante a proporção matemática. Sendo 

assim, através da regra de três simples foram sorteados 239 da Igreja BL e 39 da Paróquia NSR. 

Objetivou-se fazer uma leitura mais esclarecedora possível das estatísticas, para 

compreender os pontos de vista de cada fiel ou religioso. Ao todo, foram aplicados quatro 

questionários: (1) questionário para membros da diretoria composto por pastores, padres ou 

seus representantes, (2) para idealizadores, (3) para responsáveis pela alimentação do portal e, 

finalmente, (4) para o religios osuário de ambientes digitais religiosos.  

A imagem 1 apresentra os quatro modelos de questionário aplicados. 
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Imagem 1 – Questionários usados na pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.2.4 Análise das respostas do questionário -Membros da Diretoria 

 

A primeira análise foi direcionada aos membros da diretoria, isto é, pastores, padres, 

e/ou seus representantes. Das várias perguntas a que se analisa aqui procura saber se as igrejas 

pesquisadas usam tecnologias e seus diversos ambientes para disseminar suas informações. 

Neste quesito, os membros da diretoria foram unânimes: disseram que utilizam os ambientes 

digitais (Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp etc) tanto para atividades 

cotidianas quanto para a prática religiosa. 

Neste caso, os membros da diretoria afirmaram que suas igrejas estão presentes nos 

ambientes digitais, nas mais diversas formas e quase todos os fiéis têm acesso e usam com 

regularidade este recurso (smartphone, iphone, tablet, computador etc). Visto que os dados 

coletados foram muitos foi necessário fazer-se um filtro a fim de ser mais objetivo. Por isso não 

foram analisadas todas as perguntas. Os resultado desta pesquisa foram representados por meio 

de gráficos que seguem abaixo. 
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Gráfico 1- Tecnologias usadas pelos padres, pastores e outros membros da diretoria. 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 

Percebe-se, por meio dos resultados, que há um consenso na liderança das duas igrejas 

pesquisadas quanto a relevância dos ambientes digitais em praticas religiosas e de forma 

implicitamente eles concordam com a utilização. Para eles, ser um religioso imersivo7, em 

ambientes digitais, é uma necessidade da época em que estamos vivendo. Aqui, cunclui-se que 

a necessidade de estar presente em ambientes digitais e utilizar tecnologias digitais na prática 

religiosa é imprescindível para o religioso contemporâneo. Com base nas respostas dos 

entrevistados conclui-se que “estamos reaprendendo a conhecer, a comunicar-nos, a ensinar, 

reaprendendo a integrar o humano e o tecnológico, a integrar o individual, o grupal e o social” 

(MORAN; BEHRENS, 2000, p.61). 

 A analise posterior é concernente ao religioso de ambientes digitais. O primeiro item 

se preocupou em saber o sexo do fiel que respondeu ao questionário. Neste questionário 

encontrou-se que 49.45% são mulheres e 46.86% são homens. Destes, 12.55% estão na faixa 

etária de (até 15 anos), 42.07% estão na faixa etária de (16-29) anos, 34.32% na faixa etária de 

(30-59 anos) e 6.64% são da faixa etária com (+ de 60 anos). Diante destes números percentuais, 

percebe-se que as mulheres representam número consideravelmente maior que os homens e esta 

representatividade faz deduzir que a maior representatividade é feminina do que masculina nas 

                                                 
7 O termo imersivo é usado por santaella para se referir ao leitor que está o tempo todo, pronto para receber e ler 

novas informações e traça seu próprio caminho em navegações alineares (SANTAELLA, 2004) 
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igrejas pesquisadas. Por outro lado, a faixa etária que mais usa ambientes digitais é a de (16 – 

29 anos) de idade. Pressupõe-se que esta faixa etária é a mais ativa e presente nestes espaços, 

em todos os aspectos. Geralmente esta faixa é composta por jovens estudantes e/ou recém-

formados. Também é a faixa com uma capacidade crítica muito acentuada. Estes números 

conduz a uma conclusão que há uma participação maior de jovens em práticas religiosas de 

ambientes digitais. Veja os gráficos abaixo que ilustram esta realidade. 

 

Gráfico 2-Dados da pesquisa de acordo com o sexo. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 3 -Dados da pesquisa de acordo com a faixa etária 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Gráfico4 - Dados da pesquisa sobre o nível acadêmico 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A estes foi direcionada também a pergunta que tencionava saber a sua religião: 90.41% 

se declararam ser cristãos, 1.85% afirmaram ser espíritas e 1.48% declararam ser da umbanda 

e do candomblé, 0.37% se declararam ser do judaísmo e 1.11% não se posicionaram de forma 

específica, porém afirmaram ser de outras religiões. Mas, 4.43% não responderam a esta 

pergunta.  Dos cristãos que responderam 73.80% se declararam batistas, 14.02% se declararam 

católicos apostólicos romanos, 0,74% se declararam luteranos, 1.48% pentecostais, 1.85% 

afirmaram ser presbiterianos, 3.32 de outras religiões e 0.37 da Assembleia de Deus. Apenas 

4.43% se absteve em responder. O gráfico 5 abaixo ilustra a distribuição de religiosos de acordo 

com a sua religião. 

 

Gráfico 5- Dados da Pesquisa de acordo com a religião. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Uma análise mais acurada encontrou que nas igrejas pesquisadas, nem todo os que 

frequentaram aquele espaço durante a pesquisa eram fiéis daquela comunidade. Por causa 

destes dados cogita-se a presença de sincretismos. Veja-se no gráfico 6 que confirma esta 

constatação encontrada durante a pesquisa de campo. 
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Gráfico 6: Dados da Pesquisa de cristãos de acordo com a denominação 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se notar no gráfico acima, que foram pesquisadas apenas duas igrejas, das quais 

uma católica e a outra evangélica de denominação Batista. Porem constata-se que pelos dados 

captados a presença de uma certa quantidade de religiosos de outras denominações, 

nomeadamente, presbiterianos, pentecostais, assembleianos, luteranos e outras. 

 

Na questão que se dedicou a compreender quais ambientes digitais aqueles religiosos 

usavam com frequência, chegou-se à conclusão que nem todos entrevistados usam os ambientes 

disponíveis no universo digital. Porém disseram que usam alguns específicos de acordo com as 

suas necessidades. Neste caso, 9.96% respondeu que usa com frequência o Youtube, 8.86% usa 

com frequência o WhatsApp e 5.54% usa frequentemente o Facebook. Porém, os que usam 

todas as tecnologias representam um percentual de 65,68%. Estes resultados demonstram uma 

tendência a considerada: que o religioso contemporâneo é um sujeito imerso em ambientes 

digitais. O gráfico 7 é uma clara representação desta realidade. 
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Gráfico 7: Dados da Pesquisa de acordo com a tecnologia usada com mais frequência. 

Fonte:Dados da pesquisa 

 

Como se pode ver, o grafico acima demonstra a presença de religiosos imersivos, muito mais 

que sabe fazer seus caminhos, que escolhe suas rotas. Uma percentagem considerável é 

daqueles que usam todas as tecnologias presentes no universo digital, uma quantidade de 65%. 

Este numero é muito significativo para se inferir que, a tendencia é de crescimento quanto a 

quantidade de religiosos imersivos. 

O uso de ambientes digitais requer outros conhecimentos que se tornam necessários para 

que se tenha um dominio das suas ferramentas. Portanto, a questão a seguir se preocupou em 

saber o grau de conhecimento que os religiosos têm dos ambientes digitais. O questionário 

delineou três graus nomeadamente: excelente, bom e regular. Dos que responderam 72.32% 

disseram que tem um conhecimento bom, 15.87% disseram que tem conhecimento regular e 

5.17% responderam que possuem um conhecimento excelente.  

Nota-se que, se o fiel tem um excelente conhecimento de ambientes digitais e ele fará 

um uso inteligente, adequado e crítico destes recursos. Por outro lado, quando se tem um bom 

conhecimento de tais tecnologias, geralmente se tem uma boa noção na manipulação da 

informação também. A percentagem de 0,37% corresponde ao fiel com conhecimento ruim e 

péssimo, este número faz entender que cada vez mais o religioso adere os recursos digitais no 

seu dia a dia o que pressupõe que  esta aderencia o faz também em práticas religiosas como se 

pode ver no gráfico aseguir. 
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Gráfico 8- Dados da pesquisa sobre o grau de conhecimento do fiel das tecnologias 

digitais 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na pergunta que procurava saber o grau de conhecimento de tecnologias que o fiel 

possui, notou-se que, conforme o gráfico, a maior parte dos fieis estão aptos a utilizar 

adequadamente os ambientes digitais e por conseguinte são capazes de manipular a informação. 

Apenas um pequeno número de fiéis, 0.37%, não respondeu. Por outro lado, 0.37% é a 

percentagem daqueles que têm um conhecimento ruim e péssimo de tecnologias digitais. Então, 

o número de religiosos que não aderiu à tecnologias digitais no seu dia é bem menor, 

comparando com aqueles que fazem o uso das mesmas com frequência. Por isso, este percentual 

abre possibilidades de se repensar nas novas maneiras de prática religiosa.  

Presume-se nesta pesquisa que o fiel, ao aderir aos ambientes digitais, deve ter a priori 

um conhecimento da lógica de navegação na internet ou então deveria ter, pois este 

conhecimento faz com que ele saiba manipular a informação religiosa veiculada nestes espaços. 

Quanto ao tipo de informação que o fiel busca nos ambientes digitais: dos que 

responderam, 6.64% afirmaram que buscam pregações, 7.01% procura por estudos bíblicos, 

3.32 busca programação da igreja, 3.69% busca por música gospel e 1.48% faz pedidos de 

oração. Porém, 72,32% procuram todas estas informações mencionadas acima. Diante destes 

dados, nota-se que este religioso que é imersivo e suário de ambientes digitais, também faz uso 
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destes para a sua busca pelo sagrado, como se estivesse no ambiente físico. Os resultados 

referentes a essa pesquisa estão na gáfico 9. 

 

Gráfico 9 – Informação procurada pelo fiel nos ambientes digitais 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Corroborando com os dados da pesquisa, observa-se que todas as atividade praticadas 

no ambiente físico religioso, isto é, nas igrejas, não diferem das ações criteriosamente 

executadas pelo religioso ao acessar o ambiente digital. Esta observação nos direciona a 

algumas reflexões. (a) O ambiente digital religioso passa a ser um espaço que oferece novas 

formas e modalidades de prática a religiosa. (b) Nesta outra modalidade, o religioso pode ter 

acesso a todos os serviços oferecidos no espaço x tempo que lhe for conveniente. Esta 

característica coloca em questionamento o paradigma religioso tradicional ou conservador que 

funciona na lógica da espera de espaço x tempo previamente definido para prática religiosa 

onde não há possibilidade de escolha do discurso, da mensagem, da música a ser escutada etc, 

que são as limitações deste tipo de modelo religioso 

Posteriormente procura-se compreender de que forma este religioso lida com o discurso 

que circulam nos ambientes digitais. Esta pergunta teve algumas linhas de orientação: como 

por exemplo compreender o ambiente digital como um espaço dialógico. 

Todas 
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Dos religiosos pesquisados, 69.37% disseram que sempre concordam com os discursos 

que circulam nestes ambientes, 26.20% deles nem sempre concordam, 3.43% não responderam 

ao questionário e 1% não teve opinião sobre este tema. Diante desta resposta procurou-se 

ampliar a questão, solicitando que cada um comentasse a sua resposta. Nota-se que este 

religioso, imerso em ambientes digitais, é muito bem capaz de manipular a informação que lhe 

é apresentada, e a sua postura em relação aos discursos veiculados nestes ambientes não é tão 

passiva como acontece no modelo tradicional ou conservador. Este fiel tem possibilidades para 

questionar e em alguns momentos, faz comentários e deixa visível o seu ponto de vista. Esta 

realidade faz com que seja co-participante do fazer religioso. 

 

Gráfico 10 –  Como o religioso lida com os discursos? Concorda ou discorda (Por quê?) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A pergunta que pretente saber se o religioso em questão interage com o seu pastor, padre 

ou outro líder da sua comunidade de fé pelos ambientes digitais, constatou que 53.02% dos fiéis 

responderam que sempre partem para o caminho de diálogo por meio da interação tecnologica 

e 12.06 % não interage. outros 12.06% afirmou que interage, porém,  às vezes, 9.04% não 

respondeu ao questionário de forma satisfatória e 3.84% preferiu não opinar sobre a questão 

como se pode observar no gráfico 11. 
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Gráfico11 - Interação entre fiel e seus lideres, pastores ou padres 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

A interação é uma característica social e por sinal importante para que se desenvolva 

uma relação de alteridade e diálogo. Por isso pode ser vista também como um princípio 

constitutivo das religiões. 

Em seguida, procura-se saber se nesta interação existe diálogo. Isto é: se o fiel ao 

apresentar o seu ponto de vista relacionado ao discurso, seja por meio de uma crítica ou 

questionamento. Os seus líderes imediatos, pastores e padres estão abertos ao diálogo ou não? 

Para esta questão encontrou-se que 53.47% estão abertos ao diálogo. Uma abertura ao diálogo 

é supostamente necessária para se configurar a proposta dialógica de Bakhtin; porém, este 

diálogo somente acontece quando existe uma abertura em ambas partes constituintes do 

processo comunicativo, mesmo quando não há um acordo. Partindo-se da noção de que o 

discurso dialógico é resultado de tensões que surgem ao longo do processo discursivo e entre 

discursos. Por outro lado, 11.02% responderam que os seus pastores, padres ou líderes não estão 

abertos ao diálogo quando questionados. Mesmo assim, a postura de não abertura ao diálogo 

não elimina a presença de dialogismo, porque, na ótica de Bakhtin (2010), o dialogismo está 

presente sempre, mesmo que a outra parte do diálogo não esteja aberto ao diálogo. Nesta 

pergunta foi possível justificar a sua resposta: 35,56% comentaram suas respostas. Há 

comentários na pesquisa que são frutos de experiências enfrentadas pelos religiosos no que se 

refere a à interação com líderes religiosos, porém não foram colocadas no trabalho por falta de 

espaço. 
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Gráfico 12 – Abertura ou não ao diálogo de pastore, padres e outros líderes 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A questão seguinte procurou saber qual é a atitude do fiel quando discorda de um 

discurso. Constatou-se que 41.29%, afirmou que se mantém calado quando discordam do 

discurso, 25.15% afirmou que comenta com o pastor, padre ou o líder religioso em questão. E 

finalmente, 10.13%, procura pelo pastor ou padre ou outro responsável pelo discurso para falar 

sobre o assunto. De acordo com as estatísticas depreende-se que uma abertura ao diálogo 

envolve uma série de fatores e acima de tudo, a capacidade de a presença do outro, a alteridade  

13 pode-se ver o resultado desta pesquisa. 
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Gráfico 13 - postura do fiel quando discorda de algum discurso religioso 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A próxima pergunta procurou-se saber se o fiel imerso em ambientes digitais acessa 

conteúdos de outros líderes religiosos, igrejas ou denominações. A pergunta está implicitamente 

associada ao fenômeno do sincretismo religioso, e de forma bem tímida a possibilidade de 

diálogo inter-religioso, porém, desta vez, em ambientes digitais. Esta questão é pertinente, pois 

procura saber se o religioso é fiel apenas à sua comunidade para se pensar em uma nova 

modalidade religiosa. Temos, de forma tímida, uma modalidade de trânsito religioso e, por 

conseguinte, uma forma de diálogo inter-religioso.  

De acordo com a pesquisa, percebeu-se que são poucos fiéis que não acessam conteúdos 

de outros líderes, outras comunidades de fé e outras religiões. No entanto, 9.23% afirmaram 

não acessar conteúdos de outros líderes religiosos e nem outras comunidades. Para endossar a 

reposta a esta pergunta, todos os fiéis receberam possibilidade de comentarem suas respostas. 

Cerca de 40.37% comentaram. 
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Gráfico 14 - Acesso ou não de conteúdos de outros líderes, denominações religiões 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir desta pergunta houve neessidade de se fazer uma outra. Desta vez, procurou-se 

saber se, em algum momento de sua jornada, o fiel teria mudado de opinião ou então de doutrina 

depois que começou a acessar conteúdos de outros líderes e religiões, a maioria respondeu que 

sim. 60.81% dos religiosos que preencheram o questionário responderam que já mudaram ou 

de opinião ou de religião, depois que passaram a acessar outros discursos, provenientes de 

outros líderes religiosos ou de outra religião. 
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Gráfico 15 - Fiel que já mudou ou não de opinião depois de acessar outros discursos 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação à opinião do religioso no que se refere a prática religiosa pela internet 

90.77%, quase a totalidade dos que responderam o questionário, admitiu que sim, é aceitável 

que atividades religiosas sejam veiculadas em ambientes digitais. Este posicionamento tem 

implicações na compreensão do sujeito religioso na era da internet. Suas características serão 

pontuadas no final deste capítulo. Contudo, 0.74% respondeu que a internet não é um lugar 

aceitável para prática religiosa. A esta resposta, também convém considerar o seu impacto. 

Apesar de um número significativo considerar o ambiente digital como um lugar indispensável 

para o sujeito da era da internet, há ainda aqueles que preferem os métodos e formas tradicionais 

e conservadoras de prática religiosa. São dois lados a considerar e em seguida delinear a 

tendência da sociedade, da cultura e da religião. Pode-se ver o resultado desta questão como se 

mostra no gráfico 16. 
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Gráfico 16 - Opinião do religioso para saber se as religiões podem usar os ambientes 

digitais em suas práticas 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.3 Considerações finais do capítulo 

 

Os resultados da análise demonstra com clareza que o religioso em ambientes digitais, 

lida  se reinventa e neles desenvolve a sua prática religiosa como um recurso paralelo ao modelo 

religioso tradicional. Percebeu-se que as igrejas reconhecem a utilidade dos ambientes digitais 

e seus líderes aderiram, e, neles desenvolvem também suas atividades. 

As respostas do questionário confirmam a noção de que os ambientes digitais 

contribuem para uma prática da fé mais enriquecedora dada a sua capacidade de lidar com a 

diversidade. É possível notar que no mesmo ambiente circulam diferentes tipos de 

religiosidades. Em ambientes digitais os hábitos de seus utilizadores mudam. Kenski (1998) diz 

que “vivemos em uma nova sociedade, caracterizada pela presença de imagens, sons e outras 

formas de comunicação que apela para diferentes linguagens”. 
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4 RUMO A UMA RELIGIÃO DIALOGICA:  OUTRO PARADIGMA RELIGIOSO 

 

Neste último capítulo da dissertação, nos debruçaremos sobre a nova forma de 

comunicar a fé. É feita uma reflexão sobre a religião e os desafios da era da informática e da 

tecnologia da informação, tomando como base os resultados obtidos no capítulo anterior.  

Em seguida, tenta-se construir um conceito, que será uma possível contribuição para o 

campo das Ciências da Religião. O conceito proposto será de Ambientes Digitais Religiosos 

(ADiRs) para se referir a estes ambientes. Pretende-se pensar estes Ambientes Digitais 

Religiosos (ADiRs) como espaços de comunicação da fé religiosa por onde transitam vários 

recursos das religiões e suas práticas.  

O fundamento deste conceito está no fato dos ambientes digitais, serem de uma lógica 

um tanto quanto peculiar no âmbito dos padrões de comunicação e por possuir um jeito 

completamente diferente na manipulação da linguagem. A linguagem será apresentada e 

repensada na sua dinâmica como recurso comunicacional, determinante na ação pragmática das 

religiões como fenômeno sociocultural.  

Será necessário discorrer o percurso histórico dos meios de comunicação e de forma 

breve falar das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Finalmente é abordada a 

questão de espaço x tempo nas tecnologias digitais trazendo a tona o conceito de ubiquidade 

como fator predominante em atividades religiosas que acontecem em ambientes digitais. 

 

4.1. Os desafios da comunicação nas religiões 

 

As grandes transformações que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

vêm passando tem estimulado reformulações estruturais e conceituais na comunicação. Por 

causa da sua característica conectiva por meio de redes moveis de computadores, característica 

típica do fenômeno digital (0 e 1), a sociedade se vê desafiada a seguir estes outros rumos, e 

outros paradigmas. A recusa em se adequar a esta modalidade comunicacional fará com que as 

instituições sejam meras espectadoras das mudanças. 

Sabe-se de antemão que as instituições tradicionais da sociedade tais como a religião, 

política, economia, educação etc., tiveram que migrar seus modelos comunicacionais se 

readaptando a novos desafios. Uma vez que as características deste modelo são muitas, dentre 

elas, múltiplas conexões, a interatividade, partilha de grande volume de dados ao mesmo tempo 

e comunicação por interfaces gráficas, ele oferece mais possibilidades do que limitações. 
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Com o crescente número de ambientes digitais e o surgimento de novas formas de 

comunicar, irrompeu-se este outro paradigma no processo comunicativo que interfere na forma 

de interação social. Thompson (2010) chamou este paradigma de paradigma que ultrapassa a 

interação face a face em direção à interação mediada, “aquela que usamos um meio técnico” 

(THOMPSON, 2010, p.56). Hoje, por meio de dispositivos moveis conectados à internet, se 

desenvolvem as formas mais abertas e espontâneas de comunicação, haja vista que acessar uma 

informação nos ambientes digitais é uma ação livre que pode ser realizada em qualquer espaço 

geográfico e a qualquer tempo. 

Santaella (2013, p.254) diz que, o acesso a informação, à comunicação e à aquisição de 

conhecimento tornam-se colaborativos e compartilháveis. Diante de tudo isso, surgem algumas 

questões que norteiam esta secção: Como classificar esta geração da época das interações? Que 

desafios esta nova condição comunicativa e informacional traz para esta geração? E as religiões, 

como se posicionam diante deste grande e complexo universo simbólico e repleto de signos, 

fruto do paradigma comunicacional de ambientes digitais? Que possibilidades comunicacionais 

os ambientes digitais podem oferecer às práticas religiosas?  

Para responder a estas questões é necessário que se tenha um prévio conhecimento sobre 

culturas que influenciaram o modelo digital. Em seguida, deve-se traçar uma reflexão que 

compreenda de que forma esta cultura tecnológica, informacional, midiática, influenciou o 

surgimento deste fenômeno religioso. Estabelece-se a relação entre ambientes digitais e cultura 

e esta por sua vez, estabelece uma relação com as religiões.  

Muito antes de falar da relação entre a religião e a cultura digital é necessário entender 

que nossa sociedade é fruto de uma evolução cultural, tecnológica. Estes segmentos são 

intrinsecamente conectados com a vida e esta por sua vez, conectada com a cultura fazendo 

parte dela e por este meio prossegue o seu curso existencial. 

No tocante a cultura, não é interesse da pesquisa ser muito exaustiva, porém, torna-se 

necessário tecer uma pequena abordagem para estruturar a presente reflexão. Procura-se pensar 

a cultura em duas vertentes: a cultura na vertente antropológica, que se fundamenta na escola 

de E.B.Taylor, que a conceitua como tudo aquilo que pode ser entendido como uma 

organização, como uma regulação simbólica da vida social que formam um modelo diferente 

da organização da vida (SANTAELLA, 2013). Nesta perspectiva, vale ressaltar que há 

controvérsias entre antropólogos no tocante a compreensão que Taylor dá acerca da cultura8. 

                                                 
8 Para Taylor, cultura é um conjunto de elementos próprio a todo grupo humano, compreendendo, tanto a religião, 

quanto os costumes, sexuais, o direito, as práticas culinárias, os hábitos estéticos, etc. (SANTAELLA, 2013, p. 

47).  
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Por um lado, deve-se entender que as reflexões de Taylor, sobre as culturas, passam por Herder, 

pela escola de Boas, escola antropológica britânica ao estruturalismo de Lévi-Strauss.  

Por outro lado, cabe ressaltar que a cultura com todos os seus traços, pode ser vista como 

fenômeno histórico, regional e tende a ser padronizada. Ela tem funções, configurações e por 

sua vez estabilidade e mudanças que fazem com que se analisem os comportamentos 

individuais e culturais bem como o seu ritmo. A cultura se apresenta também como sistema9, 

porque a sua dinamicidade faz com que qualquer cultura se torne um fenômeno sempre 

complexo.  

A cultura se sujeita a aculturação onde dois grupos colocados em contato absorvem 

valores culturais um do outro. Portanto, na ótica de Lotman esta aculturação acontece por causa 

da tradução (LOTMAN, 1996). Mas este processo sempre procura trazer novos sentidos fruto 

da dinamicidade do processo de recepção da cultura. Por isso para Lotman, 

 

A formação de sentido não tem lugar em um sistema estático. Sendo assim é possível 

digitar uma mensagem no sistema de comunicação de A1 à A2. Igualmente, para que 

algum texto comece a gerar novas formas deve ser inserido em uma situação 

comunicativa em que um processo de tradução interna de troca semiótica entre suas 

subestruturas surge. Segue-se que o ato de consciência criativa é sempre um ato de 

comunicação, de troca ou seja. A consciência criativa pode ser definida, como sendo 

este ato de troca de informação no qual a mensagem inicial é transformada em uma 

nova mensagem. (LOTMAN, 1996, p.47, tradução nossa) 

 

Em contrapartida, a cultura sempre garante uma continuidade, pois as tradições culturais 

se acumulam sem quebra de continuidade. Neste caso, elementos culturais, uma vez inventados, 

passam de um indivíduo para o outro através do aprendizado ou da transmissão de 

conhecimento.  

Deve-se considerar que a cultura somente subsiste por causa da sua simbolicidade, isto 

é, dos símbolos onde os artefatos ou objetos feitos pelo homem, motivações, ações, fala 

humana, têm significados visto que sem o conhecimento dos significados tais elementos 

culturais se tornariam incompreensíveis. Esses elementos só têm significado porque são signos. 

Por isso, do ponto de vista de signos e seus significados, as culturas costumam ser chamadas 

de sistemas simbólicos (BERNARD, 1987 p. 617). Estes sistemas simbólicos se tornam uma 

grande preocupação para muitos pensadores de distintos campos de conhecimento, 

nomeadamente, a psicologia, linguística, sociologia, tecnologias, dentre outros, que se dedicam 

a compreender o processo evolutivo da sociedade. 

                                                 
9 Entre os sistemas culturais, por exemplo, têm-se os tipos altamente estruturados de comportamentos aprendidos 

(sistemas de sinais como a linguagem), afiliações políticas (cidadania, nacionalidade), religião (envolvendo 

crenças e valores focais), (SANTAELLA, 2004, p. 45) 
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Sociólogos como Manuel Castells, fazem reflexões sobre as tendências sociais das 

culturas, identificaram que a nossa sociedade está experimentando uma grande proliferação de 

meios de comunicação. Esta proliferação está associada a um novo estágio de capitalismo 

global, uma nova dimensão cultural, e este capitalismo global se identificou como 

informacionalismo ou pós-industrialismo (SANTAELLA, 2013, p.285). 

Para endossar isso, Santaella (2013) aponta elementos que estão diretamente ligados à 

cultura, à evolução tecnológica e às transformações das sociedades. Ela delineia cinco gerações 

de máquinas semióticas que são cada vez mais sofisticadas.  Para Santaella, “Estas máquinas 

semióticas foram incorporadas à cultura”, porque, 

 

Elas influenciam as transformações socioculturais e psíquica. Todavia, a era 

informacional é considerada a terceira revolução industrial. Será importante notar que 

as invenções deram saltos em cada momento histórico, porém estes saltos podem ser 

classificados: A primeira revolução se caracteriza pela invenção de máquinas que 

substituíram ferramentas manuais de produção de bens. A segunda revolução foi 

considerada aquela que absorveu a invenção da energia elétrica o que acelerou a 

industrialização, por fim a terceira revolução como aquela que teve o seu início na 

década de 70, marcando assim a era do computador pessoal, do transistor e das 

telecomunicações (WARSCHAUER apud SANTAELLA 2013, p.257).  

 

Cada uma das revoluções e evoluções foram responsáveis por notáveis mudanças sociais 

eclodindo esta vasta e complexa sociedade moderna, dividindo-a em territórios sociais (político, 

econômico e cultural). Salienta-se que estas divisões territoriais da sociedade servem para 

delinear o lugar da cultura na sociedade. Portanto, com a sociedade mais complexa surgiram as 

culturas hibridas em virtude da crescente mistura dos meios de comunicação, o que segundo 

Santaella (2013), promoveu a origem da cultura das mídias.10 

A cultura das mídias trouxe grandes mudanças nos processos comunicativos alterando 

drasticamente a lógica comunicacional. A partir de meados da década 90, por causa das novas 

mudanças no setor da informática, a palavra mídia passou a referir-se a todos os processos de 

comunicação mediados por computador. Portanto a cultura midiática se tornou dinâmica 

revelando-se pelo acelerado tráfego de dados, das trocas e das misturas entre as múltiplas 

formas, no tempo e no espaço. Cabe salientar que antes da cultura midiática havia outras formas 

de cultura e tecnologias, uma vez que 

 

                                                 
10Cultura das mídias procurava dar conta dos fenômenos emergentes e novos na dinâmica cultural, quer dizer o 

surgimento de processos culturais distintos da lógica que era própria da cultura de massas. A cultura das mídias 

inaugurava uma dinâmica que se tecendo e alastrando-se nas relações das mídias entre si, começava a possibilitar 

aos seus consumidores a escolha entre produtos simbólicos alternativos (TRIVINHO, 2009 p.53). 
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A cultura humana existe num continuum, ela é cumulativa, não no sentido 

linear, mas no sentido de interação incessante de tradição e mudança, 

persistência e transformação, os meios de produção artesanais não 

desapareceram, para dar lugar aos meios de produção industriais, não morreu 

o teatro, nem morreu o romance com advento do cinema. [...]. O livro não 

desapareceu,[...], os meios industriais não desapareceram para dar lugar aos 

eletrônicos, assim como estes não deverão desaparecer frente ao advento dos 

meios tele informáticos. (SANTAELLA, 2013, p.57) 

 

A informática com suas características peculiares em que as operações de dígitos (0 e 

1), se tornam informação, propiciou o surgimento da era digital que, por meio deles, trata a 

informação, o som, as imagens, os vídeos e os textos usando uma linguagem universal 

(LUNENFELD, 1999). É a capacidade que a informática e suas alianças com a 

telecomunicação que permite que os dados não encontrem limitação no espaço e no tempo. 

Esta propriedade de (não) limitação e da atemporalidade desemboca na estrutura do 

ciberespaço. Na verdade, o ciberespaço é este espaço que não tem em sua essência a distinção 

entre espaço e tempo. Ele é um fenômeno distinto dos demais já anteriormente conhecidos no 

campo das relações humanas e da comunicação. Marcado por um alto grau de complexidade, 

desde a redução ou eliminação aparente das distâncias, da sua capacidade de simular a presença 

em potência, da unificação de signos etc. Isso porque, no ciberespaço estão os ambientes 

digitais, midiáticos de todas as espécies (religiosos, educacionais, políticos, culturais etc.). 

No ciberespaço também estão os princípios, as lógicas digitais, formuladas para que os 

computadores e seus derivados sejam capazes de desenvolver a comunicação interativa, numa 

dimensão global, em espaços fluidos e a uma velocidade capaz de garantir presença. Um sujeito 

no ambiente ciberespacial deixa de ser um mero espectador e passa a ser usuário ativo e 

participativo do processo. Este perfil altera a relação receptiva passando da unilateralidade, 

unidirecionalidade, para um sentido interativo bidirecional. Esta bidirecionalidade é uma 

exigência dos computadores e seus derivados ao sujeito neles imerso.  

Nestas complexidades, as religiões, como instituições socioculturais, são desafiadas 

pelos computadores e seus derivados, são convidadas a reconsiderar a anterior lógica 

comunicacional por se depararem com novos ambientes comunicacionais, novas linguagens de 

múltiplas e complexas estruturas semióticas que emergem nestes novos espaços 

(SANTAELLA, 2013, p.116). 

Para Sbardelotto (2012, p.22), “As igrejas Cristãs em geral[...] apropriaram-se dos 

dispositivos comunicacionais historicamente a seu alcance, por meio de suas várias 

possibilidades, para transmitir sua mensagem de fé”.  
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Essa apropriação tornou-se, até então, uma prática contínua, que frequentemente vem 

trazendo mudanças significativas na forma de conceber a religião e de colocar em prática os 

seus ritos.  

Percebe-se que desde os primórdios, período em que a produção artesanal surgiu, até o 

presente momento da cultura dos dígitos, as religiões vem mudando de forma, devido às 

inúmeras transformações no processo comunicacional. O progresso tecnológico da era 

informacional e comunicacional fez com que o homem desse um salto ao futuro. Este salto ao 

futuro criou o “Homo digitalis”11 que, em certo aspecto, se difere de outros “Homos” de 

gerações passadas. Cabe ressaltar o que diz Santaella (2013, p.13) na sua reflexão sobre “era 

digital”. Para ela, a era digital é formação sociocultural que se apresenta de forma sutil, por ser 

uma mistura de diversas mídias pois,  

 

Para compreender essas passagens de uma cultura à outra que considero sutis tenho 

utilizado uma divisão das eras culturais em seis tipos: a cultura oral, a cultura escrita, 

a cultura impressa, a cultura de massas, a cultura de mídias e a cultura digital 

(SANTAELLA, 2013, 15). 

 

Essa divisão não pode ser considerada cronológica. Isso é necessário para não se 

cometer equívocos na classificação do processo evolutivo que pode levar a uma confusão na 

distinção de tecnologia com outra ou uma cultura com outra, como visto no capítulo anterior. 

Em alguns casos, a era digital é também conhecida como a era do acesso, pois o seu 

conteúdo principal, a informação, se tornou uma palavra de ordem, circulando como moeda 

corrente e tem uma característica que lhe é peculiar, o uso de dígitos para todo o processo 

comunicativo, SANTAELLA (2013, p. 15). Santaella diz que jamais se deve confundir 

tecnologia de massa com a tecnologia de mídias e a tecnologia de mídias com a tecnologia 

digital porque,  

 

A tecnologia de massa ou cultura de massas, tecnologia das mídias ou a cultura das 

mídias e a tecnologia digital ou cultura digital, embora convivam hoje em um imenso 

caldeirão de misturas, apresentam cada uma delas, caracteres que lhe são próprios e 

que precisam ser distinguidos, sob pena de nos perdermos num labirinto de confusões. 

Uma diferença gritante entre a cultura das mídias e a cultura digital, por exemplo, está 

no fato muito evidente de que, nesta última, está ocorrendo a convivência das mídias, 

típica da cultura das mídias (SANTAELLA, 2003, p.26, grifo nosso). 

 

                                                 
11 É uma adaptação que a partir da noção do Homo Sapiens. Neste caso, o Homo digitallis, é resultado de uma 

geração que se comunica em dígitos (0 e 1).  
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Porém, o que promove a convivência das tecnologias acima citadas é esta mistura de tantas 

outras tecnologias. Na internet, o “ecossistema de ambientes digitais” é um “mundo” de 

inúmeras possibilidades. Neste “ecossistema” se encontram as mais variadas formas 

interconexão com pessoas de diferentes lugares criando caminhos de partilha de ideias, 

experiências e opiniões, chegando mesmo a influenciar aqueles segmentos da sociedade que até 

então eram ultraconservadores (SANTOS, 2014, p.48).  

Os ambientes digitais, interferem ativamente nas formas de se fazer religião de tal 

maneira que o religioso se torna um sujeito ativo passando desta feita a ser participativo na 

formulação do conhecimento da sua fé. Visto que esta participação ativa é inerente ao ser 

humano, como agente de sua própria história, fruto do “Cogito ergo sum” penso então sou, 

então, o religioso encontra nas redes uma possibilidade de reinterpretar a sua própria 

experiência religiosa. Ele é um sujeito que se interpreta ao interpretar tais signos. É um 

existente, que descobre pela exegese da sua vida, o sentido da sua existência no universo. 

Uma vez que a rede de computadores está ligada mundialmente, automaticamente ela 

está rodeada tanto de agentes quanto de outros elementos do universo social. São bem notáveis 

as novas formas de comunicar. Assim sendo, o acesso à informação religiosa em tais ambientes 

se estabelece por meio de uma outra lógica nas relações: pode ser encontrada entre as 

instituições religiosas. Estes espaços digitais são “outro territórios” em que a presença física 

não é necessária, essencial e nem obrigatória. Estes ambientes são lugares em que o tempo e o 

espaço são voláteis, não lineares, fluidos e onde a lógica é fundamentada na participação ativa, 

bidirecional e dialógica. O religioso não espera ir “naquele espaço previamente predefinido” e 

nem naquele tempo especificamente separado para exercício da sua prática religiosa. É ele 

quem escolhe o espaço e o tempo e o conteúdo de seu interesse. Discursivamente, portanto, o 

religioso constrói o seu sentido religioso, como se dirigisse diretamente a Deus, interagindo 

com ele, (SBARDELETTO, 2012, p.4). 

Note-se bem, que nesta lógica, as religiões tradicionais e conservadoras estão em 

constante tensão por causa da nova proposta discursiva religiosa praticada em ambientes 

digitais. Explicitamente, este modelo religioso estabelece para si um outro método para no seu 

fazer religioso (PACE; GIORDAN, 2012). Pode-se, no entanto, dizer que o modelo religioso 

tradicional está sofrendo uma metamorfose na sua constituição. Para Sbardoletto (2013) estas 

metamorfoses estão acontecendo porque a internet passou a ser uma ambiência social e 

discursiva da vivência, da prática e da experiência da fé, ocorrendo assim uma “revolução no 

fazer religioso”. Neste caso os novos ambientes oferecem ao religioso uma nova modalidade 

de comunicar a fé e a informação lá disponível pode ser manipulada por todos, dependendo das 
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competências tecnológicas e religiosas de cada religioso. Mas, como é que esta informação é 

veiculada? Que caminhos esta informação tem que seguir? 

 

4.2 O Religioso em Ambientes Digitais. 

 

 Como o ser humano é dotado de racionalidade, as tensões e crises que acompanham a 

sua existência fazem com que ele não pare nem no tempo e nem no espaço. Ele não se conforma 

com o mundo em que se encontra. Como fruto dessa inquietação, ele desenvolveu as estruturas 

ideológicas e sociais (religião, política, economia, educação, entretenimento etc.) a fim de criar 

e dar sentido a sua vida. Supõe-se que esta constante mudança se deve a necessidade de 

adaptação que ele encontra no seu duplo humano, o conhecimento do “Eu” a partir do “Outro”. 

Esta adaptação sempre levou o ser humano a desenvolver recursos que o auxiliassem nas suas 

tarefas cotidianas. 

Assim, o homem desenvolveu técnicas, ferramentas que o auxiliassem e melhor se 

adaptassem ao contexto e ao ambiente em que se encontrava. No aprimoramento destas técnicas 

e engenhos, surgem sempre as inovações e estas, sempre acontecem na busca por um 

posicionamento de si, em relação ao outro. Este movimento contínuo e progressivo integra a 

visão da natureza e condição humana. Há, ou sempre houve, no ser humano um anseio em 

alcançar distâncias inimagináveis do ponto de vista geográfico (SANTAELLA, 2003, p.20). 

Este anseio fez com que o ser humano chegasse ao apogeu da invenção tecnológica, criando a 

máquina com memória que funcionasse a base de dois dígitos. Esta máquina se tornou o que 

hoje conhecemos por computador que, para além de ser uma mídia dos signos, é também mídia 

das mídias de signos (SANTAELLA, 2003, p.20). Segundo ela 

 

Em um período de tempo impressionantemente curto, o computador colonizou a 

produção cultural. Uma máquina que estava destinada a mastigar números começou 

a mastigar tudo: da linguagem impressa à música, da fotografia ao cinema. [...]. O 

momento explosivo para isso se deu quando o computador se uniu às redes 

telecomunicacionais o que resultou em algo único na história das mídias tecnológicas. 

(SANTAELLA, 2013, p.20). 

 

Diante do exposto, a aliança entre o computador e a rede fez surgir o primeiro sistema 

amplamente disseminado que dava ao usuário a oportunidade de criar, distribuir, receber e 

consumir conteúdo áudio visual em um só equipamento. É assim recebida a revolução 

tecnológica. A era da informação. 
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Quando a Segunda Guerra Mundial dá o seu último suspiro, a informação passou a ser 

um bem precioso. A estética e os símbolos assumiram a proeminência valorativa, o que 

organizou a presente sociedade marcada por influência das tecnológicas. As atuais tecnologias 

estão aí, para reduzir o tempo de produção, desenvolver atividades complexas, facilitar o 

processo de comunicação entre seus usuários e aumentar eficazmente as interações sociais. 

Enfim, elas fazem a gestão de maior parte das ações humanas com eficácia e eficiência.  

Porém essas tecnologias fazem parte de um fenômeno paradoxal. Para alguns elas são 

uma “prisão” e para outros uma “libertação”. Como compreender este paradoxo então? O 

sociólogo italiano Masi (2000, p.78) diz que não se pode culpar as tecnologias como o 

responsável pela prisão, isolamento e dependência do ser humano. É possível que a causa da 

dependência do sujeito às tecnologias não seja a própria tecnologia, mas sim, a forma como 

cada indivíduo faz o uso delas. 

É evidente, que tanto para os teóricos apologistas quanto para os críticos de tecnologias, 

concordam que o desenvolvimento das TICs oferece novas dimensões na concepção da vida 

humana, da sociedade por meio da ampliação dos espaços comunicacionais da praticidade de 

deslocamento, do compartilhamento da informação, do controle de tempo e até na forma de 

como as relações humanas estão sendo construídas. Nos ambientes digitais, o conhecimento 

está disponível para todos, porém o compartilhamento e uso estão sujeitos a critérios 

logicamente predefinidos. 

Para Lin (2007, p. 136), o compartilhamento do conhecimento é uma cultura de 

interação social em que ocorre a troca, experiências e habilidades. O sujeito imerso em qualquer 

sistema ideológico pode escolher como usar referido conhecimento veiculado pelos meios 

tecnológicos de acordo com as suas habilidades. Essas habilidades são, em parte, oriundas da 

cultura que o tornam sujeito de mudanças.  

De acordo com Geertz (2008, p.98) o homem se torna sujeito através de suas reflexões 

sobre o mundo real e cria cultura composta por estruturas psicológicas. Por meio destas 

estruturas o indivíduo, ou então, o grupo em que ele faz parte, guia seu comportamento. A 

cultura por sua vez é uma forma de vida, um modo de pensar, de sentir, de acreditar e de agir 

de acordo com um conjunto de orientações padronizadas formando assim uma sociedade. Dessa 

forma surge a sociedade informacional. De acordo com Masi (2000) esta sociedade da 

informação tem a demanda e deve desenvolver uma aptidão de executar suas tarefas com alto 

grau de rapidez por causa da urgência que a sociedade em rede exige. Na sua ótica, a 

modernidade não vive mais do trabalho braçal (MASI, 2000, p.35). É do conhecimento, da 
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criatividade e de todos os recursos computacionais responsáveis pela produção, transmissão, 

armazenamento, acesso, segurança e uso da informação que a sociedade de hoje vive.  

Santaella (2013) diz que as “tecnologias de informação e comunicação estão mudando 

não apenas as formas de entreter e as formas do lazer, mas, potencialmente, todas as esferas da 

sociedade”. Não se pode mais dizer que as religiões “estão sendo”, mas sim, que as religiões já 

foram afetadas e ainda mais serão profundamente influenciadas e alterarão a sua forma, suas 

características e, quem sabe, as suas narrativas, imagens e gestos, doutrinas, etc.  

Por meio do quadro adaptado, pergunta-se quais áreas da sociedade a tecnologia de 

informação e comunicação têm influenciado com mais profundidade nestas últimas décadas? 

Tomando as reflexões de Santaella busca-se fazer um paralelo para o campo das religiões. 

 

Quadro 3: Tecnologias nas esferas da sociedade 
 

Trabalho Guerra Eletrônica Comunicação Religiões 

Robótica Gerenciamento político Aprendizagem  à 

distância 

Religiosidade à 

distância, rezas pela 

internet, pedidos de 

oração, terços virtuais, 

tour virtual 

Tecnologia  para 

escritório, Tecnologias 

na saúde, educação, etc. 

Atividades militares e 

policiais 

Autonomia na pesquisa Práticas religiosas, 

busca autônoma da 

informação religiosa, do 

cristianismo, 

confucionismo, 

hinduísmo, do siquismo, 

mormonismo, do 

islamismo, judaísmo, 

Tahoismo, 

Zoroastrismo, fé Bahai, 

etc 

Fonte: adaptação sobre a influência das tecnologias nas esferas sociais. 

 

Aqui, infere-se que as tecnologias de informação e comunicação afetam quase todas as 

esferas da sociedade e os seus recursos computacionais se adequam para cada tipo de atividade 

social. Por exemplo: as linguagens de programação são para os desenvolvedores de softwares, 

segurança de informação, são mais usados pelas instituições bancarias e governamentais; as 

mídias digitais para o entretenimento; o E-commerce para agências de negócios e comércio em 
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geral; o moodle, como um sistema de gestão de conhecimento, usado no campo de educação 

para aprendizagem, com as suas inúmeras variações, como o canvas, e suas abordagens 

construtivistas, construcionistas e sociais.  

Sbardelloto (2013, p.5) fala de um deslocamento nas práticas de fé ao ambiente online, 

a partir das lógicas midiáticas, complexificando o fenômeno religioso. Este é o local no qual a 

religião se apropria de recursos digitais para transmitir a sua fé e as pessoas passam a encontrar 

a fé nas religiões de bits e pixels (SBARDELETTO, 2013, p.5). Para ele, a informação religiosa, 

que revela a manifestação do sagrado, agora é midiatizada. Tomando como base Dos Santos 

(2014) o quadro abaixo busca estabelecer a informação religiosa como um tipo de informação 

específico, peculiar, com suas características midiáticas.   

 

Quadro 4: informação religiosa em ambientes digitais 
Leis da Informação segundo CI Leis da Informação nas Ciências da Religião 

Informações são para uso determinado Informações religiosas são para uso determinado 

Para cada usuário sua informação Para cada religioso, sua informação 

Para cada informação, seu usuário Para cada informação, um tipo de religioso 

A informação promove desenvolvimento 

continuo 

A informação religiosa promove o crescimento do religioso 

Fonte: Adaptação das leis de Ranghanathan. 

 

De acordo com o quadro acima, aquele que lida com a informação religiosa deve 

disponibilizá-la fielmente para o religioso. Uma vez que este profissional compreende que a 

informação religiosa, a priori, é direcionada para o religioso e é um tipo de informação com 

suas peculiaridades, então, não pode se desviar desses parâmetros.  

Por outro lado, cada religioso, usuário da informação religiosa, pode encontrar a 

informação de forma autônoma. Portanto, é neste ponto que se configura que cada religioso 

deve ter acesso a sua informação que lhe é peculiar. Por consequência, elementos usados no 

ambiente religioso precisam estar de acordo com o perfil e para o contexto daquele público.  

Diante do exposto, o religioso, neste caso, pode acessar a informação quando e onde 

quiser. Esta mobilidade é suigeneris e, na ótica de Sbardelotto (2013, p.6), essas experiências 

religiosas são resultado de deslocamentos no campo de comunicação, ocasionando nas religiões 

novas temporalidades, novas espacialidades, novas discursividades da fé. Nos casos 

pesquisados, o religioso interage com o sistema. Em sistemas off-line, o fiel pode acessar 

bíblias, jogos que estimulam o conhecimento de escrituras sagradas, vídeos baixados no 

dispositivo e online, situação na qual o religioso interage com outros religiosos usando recursos 
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digitais. Nos ambientes online, o fiel interage em um ambiente específico das páginas onde se 

encontram todas as informações requeridas pelo religioso, que segundo Sbardelotto (2013, p.5), 

ocorre uma interposição técnica entre o religioso e o site, dada a presença de elementos 

tecnológicos simbólicos que estão a serviço das interações que ocorrem no interior do sistema 

religioso online. Ele afirma que 

 

Por meio de instrumentos e aparatos físicos (tela, teclado, mouse) e simbólicos por 

meio da linguagem computacional e online (navegadores, menus, ambientes), o fiel 

“manipula” o sagrado ofertado e organizado pelo sistema e navega pelos seus 

meandros (SBARDELOTTO, 2013, p.6). 

 

Neste caso religioso, por meio destes artefatos comunicacionais, o fiel consegue ter 

contato com o sagrado por meio dos discursos12. Nestes discursos religiosos se encontra a 

afirmação de identidade de cada religioso. A estrutura dos sites pesquisados oferece 

possibilidades para interferência do religioso, podendo neste sentido interagir com o outro 

(religioso, outra instituição religiosa ou líder religioso). Para Sbardelotto (2013, p. 5), no que 

se refere a temporalidade, o religioso passa a viver um tempo policrônico13 em quase todos os 

aspectos ritualísticos. As implicações desta realidade são várias. Segundo Sbardelotto (2013), 

no tempo policrônico altera-se a forma de adoração, que não depende mais de local e tempo, de 

acompanhamento espiritual que não depende mais de hora e local previamente definido, o 

religioso pode organizar sua vivência religiosa.  

Por outro lado, neste tempo há também o deslocamento da autoridade da igreja sobre a 

vida do religioso, este último se torna um coautor dos discursos e de novos sentidos. Do ponto 

de vista de novas espacialidades, o religioso desde que conectado, se insere em uma nova forma 

de presença, por meio da (não) presença ou então “antipresença” (SANTAELA, 2013; 

MANOVICH, 2000 apud SBARDELOTTO, 2013). A recepção da informação ou do discurso 

religioso assume um novo posicionamento, fazendo do receptor um sujeito ativo e participativo. 

E, do ponto de vista de novas discursividades, parte-se do pressuposto de que o religioso se 

torna participante do discurso, construindo o seu próprio sentido. Este religioso está 

constantemente construindo sentidos, uma vez que ele se faz a partir do “outro”, pelo viés da 

alteridade. Nos ambientes digitais o religioso está imerso na cultura e na história, pois a sua 

consciência é ideológica e construída a partir de signos. Desta forma, ele está inserido em um 

                                                 
12 Discurso na concepção de Bakhtin é a língua em sua integridade concreta e viva e não a língua como objeto 

especifico da linguística, obtido por meio de abstração absolutamente legitima e necessária de alguns aspectos da 

vida concreta do discurso.: BAKHTIN, 1997, p. 181 
13 O tempo policrônico é aquele que permite que se realize mais de uma atividade ao mesmo tempo. Um 

multitasking. SCOLARI, 2008, p.280 Apud SBARDELOTTO, 2013 
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ambiente social concreto polifonicamente, complexo e se circunscreve intersubjetivamente a 

partir de relações dialógicas entre “EU e TU”, “Eu e Outros”. 

Instaura-se, assim, a interdiscursividade que não pode ser reduzida aos limites do 

discurso dialógico ou então ao inacabamento, tanto do discurso quanto dos sujeitos, pois este 

religioso somente se torna sujeito quando participa do processo discursivo a partir de uma 

construção “negociada” do sentido. Ele não é um sujeito sobreposto ao contexto social, muito 

pelo contrário, faz parte do contexto, está imerso nele. O religioso é um sujeito, a priori, eu-

para-si, mas também, Eu-para-Outro, uma condição de inserção social (BAKHTIN,1992, 85). 

Nenhum discurso é adâmico, que concebe o primeiro ato de fala, o primeiro a dar nomes a tudo 

o que existe, sem nenhuma oposição (BAKHTIN, VOLOCHINOV, 1992, p. 9). Durante a 

concepção dos discursos, deve-se considerar que estão em jogo a intersubjetividade, os 

elementos culturais (crenças, seus valores, suas ideologias, etc.). 

Enfim, na internet, pelos ambientes digitais instaura-se uma nova configuração de 

comunidade, que na verdade é nova mas sim, uma continuidade da comunidade tradicional. 

Nesta, o religioso partilha até as suas mais intimas experiências, neste caso, experiências com 

o sagrado antes tidas como privadas, hoje públicas e publicitadas pela lógica de protocolos do 

universo digital: fluida, liquida, virtual e ao mesmo tempo mantendo seu aspecto institucional 

(SBARDELOTTO, 2013).  

Diante deste caldeirão de situações, uma questão que surge e que não pode ser ignorada: 

Como compreender estes ambientes digitais? Como o sujeito religioso se porta nestes 

ambientes? Estas questões nos levam a considerar a construção de um novo conceito: 

Ambientes Digitais Religiosos (ADiRs) 

 

4.3. Tecendo um conceito: ambientes digitais religiosos 

 

A busca por um conceito deve-se a necessidade de compreender melhor a diferença 

entre o espaço físico e espaço virtual e digital, especifico para o fazer religioso. Estes espaços 

conhecidos como “templo, igrejas, santuários, capelas etc.”, são agora transportados para a 

internet e lá se tornam “novos templos, capelas, igrejas, santuários” com uma lógica 

completamente diferente da conhecida nos ambientes físicos. A intenção aqui é encontrar um 

termo, um conceito que possa dar corpus a estrutura virtual e digital na qual a informação 

religiosa é veiculada, o lugar que abriga as manifestações religiosas nas TICs. Referente ao 

novo conceito, Santaella argumenta que há necessidade dos intelectuais desenvolverem ou 

gerarem conceitos porque,  
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Tendo em vista a relevância das reverberações que já se fazem presentes e daquelas 

que estão por vir, tenho defendido a ideia de que nós, intelectuais, pesquisadores e 

mestres devemos nos dedicar à tarefa de gerar conceitos que sejam capazes de nos 

levar a compreender de modo mais efetivo as complexidades com que a realidade em 

mutação nos desafia (SANTAELLA, 2003, p.23). 

 

Gerar um conceito é uma tarefa complexa, e é nesta complexidade que se encontra o 

conceito a ser desenvolvido. O conceito mescla duas ciências, a saber: as ciências da religião e 

a informática com suas derivadas ciências. Dos Santos (2014) diz que para se desenvolver um 

conceito deve-se incluir construtos provenientes de outros conceitos porque nada se gera do 

vazio. Por outro lado, Deleuze Guattari (1993) estabelece o conceito de heterogênese do 

conceito em construção como a ordenação de seus componentes por zonas de vizinhança.  No 

pensar de Dos Santos (2014), um mapa conceitual é capaz de estruturar melhor a construção de 

um conceito porque o conceito é desenvolvido por meio da interligação de enunciados. Este 

mapa conceitual simplesmente ajuda a conectar ideias e compreender assuntos complexos. 

Pensado no mapa conceitual, ele tem que passar pelos seguintes passos:  

 

a) todo o discurso pode ser armazenado em algum tipo de dispositivo (interno ou externo); 

b) um discurso sempre tem um público alvo específico que se interessa e compreende os 

signos para o qual ele se dirige;  

c) todo o discurso veiculado em qualquer meio de comunicação pode ser acessado por um 

público específico e sempre produz reações; 

d) há uma linguagem e também há signos que só são compreensíveis apenas em 

determinados grupos, neste caso, a linguagem religiosa;  

e) A linguagem religiosa é proveniente de imagens, gestos e narrativas de uma dada 

religião. 

 

Estes passos se tornam essenciais para compreender o conceito a ser desenvolvido no 

campo das religiões. Porém, sabe-se de antemão que em muitas religiões o modelo tradicional 

tem enfrentado mudanças significativas na sua forma de comunicar a fé, readequando os seus 

sistemas de comunicação, encontra-se nisto a necessidade de compreender que modelo 

religioso é este e que espaços de fé são aqueles. 

Parte-se do pressuposto de que a esse modelo religioso tradicional enfrenta uma 

mudança de paradigmática. Porém, esta mudança de paradigmas instaura uma nova 

comunidade religiosa. Nestas comunidades se encontram novas ritualidades e o fiel passa a ter 
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uma nova configuração na sua prática religiosa por meio da seleção (MANOVICH, 2000). Para 

que se compreenda estas novas ritualidades, foi necessário o desenvolvimento do conceito com 

base no modelo do mapa conceitual abaixo. 

 

Figura 1:  mapa conceitual para Ambiente Digital religioso (ADiR) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com o diagrama, depreende-se que Ambiente Digital Religioso (ADiRs) 

como sendo um espaço de matriz religiosa que armazena discurso religioso e outras 

informações em um dispositivo digital (externo ou interno) de um dado grupo religioso que, 

por meio de uma linguagem específica e signos específicos, transmite suas narrativas, imagens 

e gestos religiosos, produzindo um determinado sentido e significado compreensível para 

aquele sujeito que pertence ao grupo. 

Este conceito direciona a pesquisa para um caminho de reflexão e ao mesmo tempo se 

apresenta como desafio para as ciências da religião. O desafio neste conceito está em como 

desenvolver uma prática religiosa, seus ritos e atividades, outrora configurados pela presença 

física, e não perder a essência da experiência com o sagrado diante destas novas possibilidades 

engendradas pela revolução tecnológica. As igrejas pesquisadas precisarão repensar a maneira 

de lidar com os dogmas, as tradições, a sua forma de fazer a religião e nas estruturas destas 

comunidades de fé, justamente porque o ambiente digital sugere novas formas de práticas 

religiosas. Estes ambientes religiosos apontam para novas reflexões e direções carecendo de 

aprimoramentos, melhorias, reformulações de tal maneira que se encontre um conceito 

aplicável no campo das Ciências da Religião. 
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Por outro lado, deve-se observar que os Ambientes Digitais Religiosos (ADiRs), 

deverão constantemente estar vinculados ao fenômeno da linguagem religiosa e do discurso 

religioso, uma vez que é por meio da linguagem e do discurso que os nossos sentimentos são 

racionalmente exteriorizados, novos conhecimentos são gerados, bem como estabelecidos os 

elementos que efetivamente se projetam no universo físico. Portanto, este conceito está aberto 

para ser sistematizado, reformulado e pode ser usado como objeto de estudo para posteriores 

pesquisas com a intenção de compreender melhor tais espaços que livremente oferecem, 

disponibilizam e hospedam a informação religiosa.  

 

4.4 (Re) construção do discurso religioso: uma possibilidade de diálogos e dialogismo 

 

Como visto no capítulo anterior, a prática religiosa é acompanhada por uma grande 

valorização discursiva por meio da linguagem. Nestas discursividades é possível que o diálogo 

não se faça presente em certas ocasiões. Ao reconstruir o discurso religioso como possibilidade 

de diálogo, pretende-se saber: Como é que os discursos são articulados e de que forma eles são 

proferidos em ambientes digitais? 

Se tomarmos como referência as épocas históricas, notaremos que cada época um grupo 

social desenvolveu suas formas de discurso e de comunicação sócio ideológica (BAKHTIN, 

2006, p. 32). Porém cabe aqui, levantar duas questões: até que ponto a modalidade de prática 

discursiva em ambientes digitais pode ser considerada uma nova forma de comunicação que 

não altera a forma tradicional de discursividade e da subjetividade do religioso? Como é que 

estes discursos afetam a identidade do religioso do outro lado da tela? 

Para responder tais questões deve-se considerar que: a mudança no paradigma 

comunicacional religioso alterou de certa forma a estrutura comunicacional. 

A religião em ambientes digitais religiosos (ADiRs) se tornou uma relação (religioso x 

sistema) que se encarrega em estabelecer a comunicação com o outro religioso por um sistema 

técnico como mediador. Por outro lado, deve-se ter em mente que o fiel, ou então o religioso, 

não é uma pessoa isenta de impressões próprias e opinião. Ele tem suas próprias convicções 

muito antes de assumir a identidade religiosa, e nas religiões o fiel não deixará a sua 

racionalidade de lado uma vez que esta é constituinte do ser. 

Sabe-se que os ambientes digitais são fluidos, porque neles o religioso se coloca diante 

de múltiplas possibilidades, de uma variada gama de “cardápios” informacionais, dentre eles a 

informação religiosa.  Também é sabido que a religião, em parte, serve-se dos ambientes 

digitais manipulando seus discursos de acordo com as suas necessidades. 
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As unidades empíricas pesquisadas trazem no seu bojo experiências que comprovam 

que elas tiveram que passar por grandes mudanças para responder as demandas das inovações 

tecnológicas. Estas inovações, portanto, têm refletido na forma de como o religioso recebe os 

discursos, as narrativas, as imagens religiosas e os variados signos. Uma das razões dessa 

mudança na recepção dos discursos são as inúmeras possibilidades que as tecnologias digitais 

oferecem. As várias possibilidades de interação, manipulação e partilha de dados. Por isso, 

 

O acesso dos fiéis ao espaço religioso desses ambientes online, se faz sob certas 

condições – regras – que tentam regular o acesso, que tentam regular o modelo de sua 

enunciação. Esse tipo de regramento estabelece uma interação, mas ao mesmo tempo 

as condições de acesso e de expressão para que não haja um “escape” ao espectro 

doutrinário. (SBARDELOTTO, 2010, p. 5). 

 

Segundo Sbardelotto, para que uma religiosidade, em ambientes digitais, surta os efeitos 

desejados, deve-se se considerar alguns critérios. Este tipo de prática está propenso a gerar 

novos discursos onde o religioso se torna coautor participante do processo discursivo e assim 

ele é capaz de emitir seus pareceres e pontos de vista. O fato do religioso se colocar no lugar de 

coautor, tem implicações na sua constituição e na sua identificação das atividades discursivas: 

uma das implicações no campo discursivo é a possibilidade de se fazer reflexões sobre o 

discurso dialógico, um pensamento do teórico russo Mikhail Bakhtin, previamente abordado 

no Capítulo 2; 

Em breves linhas, as reflexões dele sobre o discurso dialógico, ética e dialogismo nos 

discursos, estão intrinsecamente ligados e relacionados à identidade do Eu e Tu. Ele não os 

dissocia. Para Bakhtin, não existe discurso sem a presença do “Outro”.  Somente a participação 

deste “Outro” faz surgir o dialogismo. Por sua vez, o dialogismo acontece como resposta de um 

discurso em constante tensão: Bakhtin diz que discurso é linguagem em ação. Portanto, o 

discurso é uma atividade de linguagem.  A linguagem em Bakhtin não é estável e nem imutável, 

abstraída das relações sociais (BAKHTIN, 1992, p.86). Isso porque a verdadeira substância da 

língua é constituída justamente pelas relações sociais, via interação verbal, realizada por meio 

da interlocução (BAKHTIN, 1992, p.122). 

Portanto, todo o discurso que é língua na sua integridade viva, não é, e nem pode ser, 

realizado de forma individual, porque ele se constrói entre dois ou mais interlocutores que por 

sua vez, são atores sociais. Por outro lado, o discurso se estabelece também como um “diálogo 

entre discursos”, isto é, mantém relação com outros discursos que o precederam.  

Baseando-se nestas afirmações, para Barros (2003, p.2) é nesta instância que se inicia a 

concepção do dialogismo. FIORIN (2006, p.167) afirma que, em Bakhtin, o conceito de 
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dialogismo nada tem a ver com conceito de diálogo face a face entre interlocutores ou entre 

discursos. 

Por outro lado, “o interlocutor, na concepção de Bakhtin, também existe enquanto 

discurso”. Fiorin (2006, p.170), diz que “Bakhtin concebe que “todo o enunciado possui uma 

dimensão dupla, revela duas posições: A do “Eu” e a do “Outro”.”. Significa que todo o 

enunciado se insere na dimensão da alteridade. Na alteridade, a condição da atividade da 

linguagem humana se caracterizada pelo dialogismo. Por isso mesmo, Bakhtin (2006), assegura 

que o “Outro” é imprescindível para a concepção do “Eu” e do “Nós”. É impossível pensar o 

homem fora das relações que o ligam.  

Uma das características marcantes das religiões em ambientes digitais é a capacidade 

que elas oferecem para uma prática dialógica. Acontece que, em ambientes digitais, os discursos 

não são discursos sem reação, muito pelo contrário, sempre oferecem uma reação como resposta 

e geralmente as reações são das menos esperadas possíveis, concordando, discordando, dando 

opiniões e pontos de vista, sugerindo etc. 

Para compreender melhor o dialogismo de Bakhtin, presta-se atenção nas diferentes 

vozes que surgem durante o enredo discursivo. As vozes estão vivas e não apagadas. Barros 

(2003, p.5) afirma que as obras do romancista Russo são dialógicas porque resultam do embate 

de muitas vozes sociais. Faraco (1996, p.124) diz que essas vozes são manifestações discursivas 

sempre relacionadas a um tipo de atividade humana. Neste caso, a atividade humana manifesta 

é a religião com suas práticas, ritos, liturgias etc. E as vozes também sempre são 

axiologicamente orientadas. Para Bakhtin,  

 

As relações dialógicas entre discursos não são linguísticas no sentido rigoroso do 

termo. Podem ser situadas na metalinguística, subentendo-a como um estudo ainda 

não constituído em disciplinas particulares definidas daqueles aspectos da vida do 

discurso que ultrapassam – de modo absolutamente legítimos - os limites da 

linguística, evidentemente não podem ignorar a linguística e devem aplicar os seus 

resultados. A linguística e a metalinguística estudam um mesmo fenômeno concreto, 

muito complexo e multifacetado – o discurso, mas estudam sob diferentes aspectos e 

diferentes ângulos de visão. Devem completar-se mutuamente e não fundir-se. 

(BAKHTIN, 2008, p.207). 

 

Neste caso, as análises dialógicas não são linguísticas do ponto de vista técnico e formal 

e no sentido rigoroso do termo como uma disciplina acadêmica. Haja visto que a linguística se 

dedica ao estudo da “linguagem”, então o dialogismo faz uso da língua e da linguagem em 

atividades discursivas presentes nas diversas esferas da sociedade. No entanto, o dialogismo 

não é propriedade exclusiva da linguística enquanto disciplina. Por esta razão, Bakhtin entende 

que o dialogismo acontece no campo da metalinguística, isto é, além da fronteira da linguística. 
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Ao fazer análise da linguagem e do discurso não dissocia a língua e a linguagem da 

materialidade da vida social. Esta indissociabilidade somente é possível a partir das concepções 

de Bakhtin do discurso e do dialogismo. 

Cabe aqui, mais uma vez, relembrar os conceitos debruçados no Capítulo 1 , sobre 

ideologia, signos, palavras, elementos essenciais para se compreender o dialogismo nos 

discursos religiosos. Quando se olha a religião como um sistema sociocultural, conclui-se que 

ela é uma “fábrica” de signos e de ideologias.  Pode-se dizer que é possível que o discurso 

religioso seja aberto e crie possibilidades de desenvolver o dialogismo como Bakhtin sugere. 

Bakhtin (2006, p.76) ao afirmar que o domínio ideológico coincide com o domínio dos 

signos e estes são mutuamente correspondentes, posiciona as atividades sociais como 

puramente ideológicas e sustentadas pelo domínio simbólico. Por isso, repensa-se aqui a 

religião como atividade social no domínio cultural e por sinal, ideologicamente estruturada. 

Bakhtin sugere que “ali, onde o signo se encontra, encontra-se também o ideológico e tudo o 

que é ideológico possui um valor semiótico (BAKHTIN, 1992). Se o ideológico exerce um 

papel preponderante na sociedade dada a sua simbolicidade, então, a afirmação de Thompson 

(2002, p.24), ao sugerir que os elementos semióticos fazem parte do quarto tipo de poder, leva 

a entender que: o poder cultural ou simbólico, que “nasce na atividade de produção, transmissão 

e recepção do significado das formas simbólicas” pode ser associado à religião, uma vez que as 

práticas desencadeadas por esta são repletas símbolos. 

A atividade simbólica é uma característica fundamental da vida social na qual os 

usuários que se ocupam desta modalidade de atividade se servem de toda a sorte de recursos, 

isto é, “meios de informação e comunicação”. Tais recursos incluem os meios técnicos de 

fixação e transmissão de habilidades, competência e formas de conhecimento para a produção, 

transmissão e recepção da informação e do conteúdo simbólico, que Bourdieu chama de “capital 

cultural” (THOMPSON, 2002, p.24).  

As ações simbólicas podem provocar reações, liderar respostas de determinado teor, 

sugerir caminhos e decisões, induzir a crer e a descrer, o que significa que as ações simbólicas 

podem influenciar as ações dos outros (THOMPSON, 2002, p.24).  

A grande variedade de instituições, que assumem um papel particular e historicamente 

importante na acumulação dos meios de informação e comunicação, incluem as instituições 

religiosas que se dedicam essencialmente a produção e difusão de formas simbólicas adquiridas 

e com o treinamento de habilidades e competências. 

Quando enxergadas as religiões como instituição, constata-se que nas suas relações 

institucionais fazem uso das instituições de mídias que se orientam para a produção em larga 
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escala e difusão generalizada de formas simbólicas no (espaço x tempo) para cumprir a sua 

missão enquanto instituição. Muitas vezes, esta mídia é usada como meio de conteúdos 

simbólicos sob a forma de discursos. Uma vez que discursos religiosos são apenas parte de um 

universo de tipos de discurso existente nas estruturas sociais, estes podem ser classificados. 

Para Orlandi (1995), os discursos podem ser: discursos lúdicos, polêmicos e autoritários. 

Bakhtin, por sua vez, entende dois tipos discursivos, poético e autoritário. Para Orlandi (1995) 

o discurso religioso se enquadra no tipo de discurso autoritário. Neste tipo de discurso o 

referente está ausente, oculto pelo dizer e não há interlocutores, mas um agente exclusivo, o 

que resulta na polissemia14 (ORLANDI, 1995, p.15). O que não significa que não existam 

tensões. Neste tipo de discurso, tanto o ouvinte quanto o locutor são de tal forma capturados 

pela palavra com total impossibilidade de reversibilidade. Isto significa que não pode haver 

resposta neste tipo de discurso. Esta assertiva de Orlandi, é contraria a natureza social da língua, 

da linguagem e do discurso, que por sinal é a proposta desta dissertação. Se a religião tem seus 

fundamentos, a busca por sentido da vida, este tipo de discurso não pode responder os anseios 

do sujeito social ou religioso. 

Questiona-se: em um discurso religioso os “indivíduos livres” perdem a sua autonomia 

e individualidade? Se para Orlandi (1996, p. 245) o discurso religioso não apresenta nenhuma 

autonomia, então, o representante da voz do Sagrado não pode modificá-lo de forma alguma, 

Orlandi. Porém, não é o que se constata na prática religiosa de ambientes digitais, pois para ele 

a materialidade ideológica do discurso religioso tem o objetivo de capturar o indivíduo livre e 

sujeitá-lo a um poder superior. Significa que o Sagrado interpela o religioso para que 

“livremente” este aceite a sua coerção. Se este religioso aceita livremente a sua coerção, então 

se subentende que o religioso é ou então deveria ser um sujeito autônomo. Entende-se também 

que no discurso religioso, o Sagrado é o locutor primeiro e ele ocupa uma ordem no mundo 

totalmente diferente do ser humano. Já que o Sagrado no campo discursivo ocupa uma ordem 

hierárquica, este reconhecimento do lugar de Deus e dos humanos é um dos efeitos de sentido 

do discurso religioso. Orlandi continua dizendo que 

 

Esse reconhecimento enquanto efeito de sentido, por parte do sujeito-cristão torna-se 

consensual na comunidade a qual ele (sujeito) pertence. O consenso só pode ser 

atendido se reconhecermos o poder simbólico das palavras e que as palavras não falam 

por si mesmas, mas falam pelos homens que as utilizam e cujo uso se insere nas 

relações sociais, que são relações de poder entre os homens. (ORLANDI, 1996, 

p.266). 

 

                                                 
14 Este termo remete a multiplicidade de sentidos. 
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Orlandi, na sua totalidade, não está errado, quando posiciona o sagrado ou Deus em um 

plano superior numa ordem hierárquica, alguém que dita as regras. Porém a sua perspectiva se 

distingue da de alguns teóricos. De um lado temos Orlandi que posiciona o sagrado no plano 

superior, do outro temos Gadammer que deseja compreender o ser humano no campo humano 

e na sua relação com o outro. Ele sustenta que a visão de mundo somente pode ser compreendida 

por meio da linguagem e esta é o meio pelo qual se compreende o indivíduo no mundo a partir 

das interpretações dele mesmo. O desejo aqui é compreender o sujeito religioso como também 

um sujeito social que encontra na religião uma estrutura que dê sentido a vida. 

Gadammer, em suas reflexões sobre o indivíduo e o conhecimento da verdade, 

relativiza-a. Ele afirma que não há um único método para se alcançar a “verdade. Há apenas 

uma (pré) direção, mediante o entendimento dos fundamentos linguísticos. No entanto, nos 

aproximamos mais da linguagem quando pensamos no diálogo (GADAMER, 2005, p.46). Este 

autor cita que um conhecimento prévio de si, apropriação de suas opiniões e preconceitos 

pessoais, são fundamentais para dar-se conta dos próprios pressupostos. Para ele, sem uma 

previa compreensão de si, a compreensão histórica não teria sentido e, somente através dos 

outros, é que adquirimos um verdadeiro conhecimento de nós mesmos e do mundo em nossa 

volta (GADAMER, 2005, p.12).  

Então, as palavras falam pelos homens e se inserem nas suas relações sociais, pois, elas 

sempre se (re) configuram quando é emitido um discurso. As palavras configuram cada tipo de 

discurso e, por conseguinte, a ideologia. Esta ideologia nada mais é do que, na ótica de Bakhtin 

(1992), um fato social que se constrói por meio das interações sociais de um dado grupo 

socialmente organizado, que possui um sistema de signos inteligíveis entre eles (BAKHTIN, 

1992, p.32).  

O pensamento de Bakhtin é logicamente plausível e obviamente aplicável no estudo 

sobre discurso nas religiões quando a religião é compreendida como espaços de conhecimento 

dialógico que acontece tanto com o Sagrado quanto com o outro ser humano. É aplicável, 

porque as religiões são verdadeiras fábricas de consciência, de ideologias mediatizadas pela 

linguagem. Desta feita, se a religião for pensada na perspectiva ideológica, discursiva de 

Bakhtin, percebe-se que:  

1) As religiões através de seus discursos: formam, criam, estabelecem uma formação da 

consciência chegando a formar na comunidade uma consciência coletiva;  

2) Dentro das comunidades religiosas, a partir do viés religioso se estabelecem as mais 

diversas maneiras de interação social; 

 3) As religiões são e devem ser compreendidas como grupos socialmente organizados;  
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4) As religiões possuem um sistema de signos inteligíveis;  

 

Estas quatro afirmativas nos levam a tecer algumas considerações: pode-se, a partir das 

proposições acima, repensar-se na estrutura das religiões como fruto de uma consciência 

individual e também coletiva do Sagrado, tendo como resultado um sistema sócio ideológico 

apresentado por Bakhtin. Por que fazemos esta afirmação? Porque segundo Bakhtin, 

 

[...]. A consciência adquire forma e existência nos signos criados por um grupo no 

curso das suas relações sociais. Os signos são alimentos da consciência individual, a 

matéria do seu desenvolvimento, e ela reflete sua lógica e suas leis. A lógica da 

consciência é a lógica da comunicação ideológica, da interação semiótica de um grupo 

social. Se privarmos a consciência do seu conteúdo semiótico e ideológico não sobra 

nada. (Bakhtin, 1988, p.35) 

 

Ora: a consciência, a palavra, as relações sociais e a comunicação ideológica são termos 

muito bem conhecidos pelo sistema religioso, tão bem usados nas práticas religiosas e 

observadas nas unidades empíricas desta dissertação. A consciência é um recurso muito 

importante nas reflexões e no pensamento Bakhtiniano. Para Bakhtin(2006), o sujeito se torna 

sujeito por causa da consciência. 

Diante disso, constata-se que, quando se migra para os ambientes digitais, imerge-se em 

uma outra formatação de consciências, de relações sociais e a comunicação ideológica 

reconfiguram o sujeito e os seus sentidos são apreendidos pela lógica de tais ambientes. Em 

outras palavras, se tomado Bakhtin para pensar os ambientes digitais é possível dizer que eles 

se configuram no campo de novas linguagens, novas ideologias, novo fato social. 

Portanto, os discursos que circulam pelos ambientes digitais passam a tomar uma outra 

configuração por causa da forma como eles manipulam a linguagem e o sistema de signos. Para 

se ter uma noção, o ambiente digital tem uma das mais complexas formas de linguagem: a 

linguagem hipertextual. A religião assimila essa linguagem, configura o seu discurso e por sua 

vez canaliza aos seus fiéis. 

Isso significa que ser “ouvido” ou então ser “lido” exige daquele que ouve ou lê 

capacidade de interpretar de acordo com a compreensão da estrutura religiosa em que vive o 

intérprete (GADAMER, 2005, p.13). Ao fazê-lo, o intérprete deve suspender-se de seus 

preconceitos durante o seu encontro com o “Outro”, podendo se abrir ao “novo” conhecimento. 

Ambos formarão, assim, um sistema de rede de interconexões comunicativas com novos 

sentidos e novos significados. Essas interconexões podem ser feitas face a face ou através da 

interface gráfica que neste caso é o ambiente digital 
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Na internet, a religião não perde suas características essenciais, mas sim, continua sendo 

sistema semiótico e bem organizado. Para que os discursos religiosos sejam devidamente 

disponibilizados na rede de computadores, devem ser observados alguns pressupostos, a saber: 

os critérios, as condições e os modos de comunicação no ciberespaço. 

Uma das condições de comunicação no ciberespaço é saber que todo o discurso nele 

veiculado é feito por meio e através de signos. Uma vez que os signos têm existência 

significativa na materialização da comunicação por meio da linguagem, Bakhtin (1988, p. 36), 

conclui que o signo é o modo mais puro e sensível da relação social e neste caso específico, o 

signo é a palavra manipulada. Essa palavra é que estabelece a ligação entre as estruturas sociais, 

que neste caso específico é a religião. Visto que a palavra é neutra e vazia “pode preencher 

qualquer espécie de função ideológica” (BAKHTIN, 2006, p.38). Sendo assim, ela preenche 

sim a religião, o discurso religioso, os ambientes digitais, isto é, toda a forma de comunicação 

estabelecida no ciberespaço. Estes ambientes digitais podem ser considerados superestrutura 

social assim como a religião (BAKHTIN, 2006). A religião como uma estrutura sociocultural, 

através da palavra, consegue formar a consciência do sujeito e este por sua vez passa a se 

identificar com o discurso ideológico daquele grupo especifico. 

O que se nota nos ambientes digitais como observado no capítulo três, o discurso religioso 

possibilita a compreensão do sagrado, a partir de uma nova maneira logicamente pressuposta 

pelo enunciado e diferente do modelo de discurso que acontece em templos físicos. Nestes 

ambientes, os religiosos têm uma compreensão e sentidos diferenciados daqueles obtidos em 

ambientes físicos. O fiel ou religioso é capaz de tomar a palavra e se situar na fronteira, às vezes 

diante de conflitos e valores contraditórios e às vezes sem conflito nenhum no(s) discurso(s). 

Esta presença de conflito ou não são os efeitos de sentido do discurso religioso em ambientes 

digitais, uma vez que a palavra é o “lugar” de tensões entre valores contraditórios (BAKHTIN, 

2006, p. 15). 

O discurso religioso ideológico traz no seu âmago essa vertente social e a linguagem 

um recurso essencial na prática religiosa. Então, na palavra (signo) confrontam-se os preceitos 

sociais e no dialogismo suscita-se o lugar do “Outro”.  

 Este “Outro” é parte da relação que se estabelece entre o “Eu” e o “Tu”, nos processos 

discursivos instaurados historicamente pelos sujeitos. Todo o discurso religioso, instaurado em 

qualquer ambiente discursivo, deveria ser ou pautar-se nas interações entre sujeitos.  

As redes sociais, que são verdadeiros ambientes digitais, por meio da internet e seus 

recursos, possibilitam que o religioso se aproprie de fragmentos da religião tradicional 

manipulando-os, atribuindo novos significados tornando-lhes algo próprio, novo e único. Isso 
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acontece porque a lógica de leitura nestes ambientes não é linear, a lógica da escuta também 

não é linear e nem mesmo a lógica da visualização. Todas as ações realizadas seguem o 

princípio da (não)linearidade. Nos ambientes digitais, o religioso deixa de ser um mero receptor 

da mensagem e do discurso religioso, passa a ser um coautor. Desta forma, ele interage com o 

outro como agente participativo da prática religiosa propriamente dita. Por isso ele é um fiel ou 

religioso interativo. Bakhtin (2006) diz que a interação reconhece a necessidade de escuta de 

multiplicidade de vozes e a polissemia materializa o diálogo. O dialogismo está relacionado 

com a fala do “outro”, com as diferentes vozes ou então com uma multiplicidade de vozes 

fazendo-se assim um discurso dialógico e polifônico.  No discurso do “outro” marca-se sempre 

por uma presença em linguagem, pois a alteridade é constitutiva da linguagem e da aceitação 

daquele que fala (BAKHTIN, 2006).  

Em vista disso, o fundamento de toda a linguagem é o dialogismo, esta relação com o 

“Outro”. Para ele a vida é dialógica por natureza e viver significa participar de um dialogismo 

(BAKHTIN, 2006, p 292). Tudo o que me diz respeito vem de fora, do mundo exterior, por 

meio da palavra do Outro. Assim pensa Bakhtin.  

No entanto, religião é essa rede, essa cadeia infinita de enunciados, um ponto de 

encontro de opiniões e visões do mundo a cerca do sagrado. Por isso mesmo, os discursos 

religiosos são constituídos nessa rede dialógica e eles fazem parte de uma continuidade dos 

discursos sociais. Mais uma vez, se reitera que seria impossível desenvolver uma prática 

religiosa sem a presença do “Outro”. Este pode ser concebido de várias formas. Ora é o Sagrado, 

ora é o “Outro” sujeito humano, um semelhante religioso. Neste caso, os dois são dotados de 

capacidade de dar continuidade aos discursos previamente existentes construindo ambos a sua 

relação com o sagrado. 

Ao analisar o agente do discurso, Bakhtin considera que, depois de Adão, mais nenhum 

outro locutor se tornou o Adão bíblico, que esteve perante objetos virgens, ainda não 

designados, dos quais ele [Adão] foi o primeiro a nomeá-los (BAKHTIN, 2006, p.319). Isso 

significa que o que o enunciador posterior a Adão diz em suas atividades de linguagem ou 

discursivas, sejam elas religiosas ou não, independente do lugar que ele ocupa na sociedade ou 

no grupo religioso, não é nem a fonte e nem a origem do enunciado, ou do discurso. Ele é um 

interlocutor no meio de vários outros discursos inclusive do discurso sagrado. 

No entanto, o efeito de sentido que os interlocutores podem ter a partir do discurso 

veiculado em ambientes digitais, pode ser diferente do efeito de sentido em um ambiente 

discursivo do modelo religioso tradicional e conservador.  
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Provavelmente isto acontece porque os ambientes digitais ampliam a noção de ausência 

física, do espaço geográfico, aumentando uma sensação de liberdade na relação entre o “Eu” e 

“Tu”. Esta ausência da espacialidade e a imaterialidade das redes fazem com que o discurso 

que nelas circula esteja em estado de potência, podendo ser acessado, refeito e atualizado em 

um computador pessoal a qualquer momento. A instantaneidade, relacionada à velocidade de 

dados discursivos, faz com que o usuário tenha a sensação de que tudo está acontecendo em 

tempo real. Por isso mesmo, nas redes ou em ambientes digitais, inaugura-se uma nova 

percepção de tempo e a interatividade estabelece a possibilidade de troca e acesso imediato de 

discursos religiosos em qualquer parte do mundo. 

Este é um paradigma completamente desafiador, capaz de alterar e muito a forma de 

recepção, de organização, de participação da prática religiosa. Aqui, o discurso religioso, está 

constantemente em tensão pelo fato de ter que se readaptar diante de novos desafios 

enunciativos. Estão ao mesmo tempo em todo lugar e podem ser acessíveis a qualquer tempo. 

 O que faz com que a ubiquidade seja uma das suas características notáveis. Então, a 

religião, ao imergir em ambientes digitais, “exige” que se façam reflexões no que tange as 

questões relativas a “presença”, de lugar e da sua relação com o ser humano. Por isso mesmo, 

faz-se necessário trazer uma pequena reflexão sobre a ubiquidade nos discursos religiosos na 

internet. Note-se que, os ambientes digitais se apresentam como sistemas de comunicação com 

profundas características de ubiquidade15, uma espécie de onipresença, de estar em vários 

lugares. A ubiquidade consiste em atividades que acontecem ao mesmo tempo e em qualquer 

lugar. Ela, faz com que um indivíduo tenha acesso a vários recursos disponibilizados no 

ciberespaço16.  

Cabe também ressaltar que o ciberespaço é por natureza um espaço móvel, fluido 

(SANTAELLA, 20013, p.136). Nele está a internet com todas as suas manifestações e seus 

derivados. Acessar a internet é ter consciência de que se está diante de dois espaços. O 

ciberespaço modifica a forma pela qual o sujeito manipula a informação. Os ambientes 

religiosos digitais (ADiRs), favorecem a prática religiosa ubíqua. Por exemplo, um sujeito que 

se encontra em algum hospital internado pode ter acesso ao mesmo conteúdo do que outro que 

está viajando em algum outro lugar e ambos podem interagir com o sistema ao mesmo tempo. 

                                                 
15 Se refere a um modelo no qual uma pessoa pode estar em dois lugares ao mesmo tempo (JOSGRILBERG, 2005, 

p. 278-287) 
16 Ciberespaço é um espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial de computadores e das memorias 

dos computadores. Inclui o conjunto de sistemas de comunicação eletrônicos (redes hertzianas e telefônica 

clássica) na medida em que transmitem informa provenientes de fontes digitais ou destinadas a digitalização 

(LEVY,1999). 
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Somente precisariam ter acesso a um ponto de conexão com a internet para visualizarem o seu 

padre, pastor, guru, sheik, pai de santo etc.  

Estes religiosos tem a opção de interagir nestes ambientes digitais, propondo seus pontos 

de vista e colocando em prática o dialogismo proposto por Bakhtin, porém desta vez em 

ambientes digitais. Então, neste caso o religioso deve ser considerado como sujeito imerso ou 

então um leitor imersivo (SANTAELLA, 2013). Interessa para esta pesquisa este modelo de 

sujeito. O fiel deve ser orientado na sua comunidade a desenvolver certas habilidades para que 

usufrua com qualidade os recursos tecnológicos. Ele navega em um universo de signos. 

Conectando-se entre links ou hiperlinks estabelece sozinho as suas rotas e ele próprio ajuda a 

construir tais rotas e labirintos (SANTAELLA,2008).  

Ele tem uma característica peculiar que é a prontidão cognitiva para orientar-se entre os 

links e hiperlinks, sem perder o controle da sua presença e do seu entorno no espaço físico onde 

está situado (SANTAELLA, 2008).  Por esta razão, o sujeito religioso tem facilidade de se 

encontrar em qualquer lugar apenas pelo toque da tela. Estes são os efeitos da verdadeira 

ubiquidade de discursos religiosos em ambientes digitais religiosos. E nestes ambientes, o 

religioso se torna um agente em potência para outros discursos, partindo do pressuposto de que 

ele tem novos sentidos e novas interpretações do dito. Pode-se manifestar a favor ou em 

oposição ao dito criando dessa forma uma possibilidade de se pensar que o discurso religioso é 

sim um discurso dialógico ou então abre possibilidades para que seja um discurso dialógico. 

Assim sendo, a religião não esgota as possibilidades da relação entre os fiéis; entre fiéis e seus 

líderes e entre o fiel e o Sagrado. No entanto, o discurso religioso em ambientes digitais é mais 

dialógico conforme resultados da pesquisa no capítulo dois. 
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5 CONCLUSÃO 

 

É possível falar de autonomia em práticas religiosas? Podem os ambientes digitais, 

oferecer uma pratica religiosa, que possibilita, questionamentos, acordos e desacordos 

discursivos? Esta pesquisa, perpassa por estas questões e outras que não foi possível colocar 

neste espaço conclusivo. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral investigar as práticas religiosas em ambientes 

digitais e tecer algumas considerações compreendendo tais ambientes como aliados a tais 

práticas. Por outro, lado buscou-se explorar a partir de referenciais teóricos, a ideia dos 

ambientes digitais, poderem ser ou considerados artefatos que estimulam o sujeito religioso no 

seu fazer religioso.  

Procurou-se também, ampliar reflexões para o desenvolvimento de uma prática religiosa 

dialógica Bakhtiniana tendo em vista que o dialogismo remete a presença constante tensões nos 

discursos. Tensões estas que podem surgir de várias maneiras. Diante delas, o fiel ter a 

possibilidade de concordar com o discurso, de discordar e expor claramente o seu ponto de vista 

que no caso dos ambientes digitais, se torna acessível e visível para o outro, possibilitando 

assim a presença da alteridade.  

O outro esforço desta pesquisa foi procurar enquadrar os ambientes digitais no universo 

de mediador entre o religioso e conteúdo. Partiu-se do pressuposto de que esta mediação não 

necessariamente implica o rompimento com a outra estrutura religiosa. 

Esta modalidade de prática religiosa propicia aos fiéis outras habilidades, possibilitam 

a busca por uma prática religiosa mais autônoma, criativa e crítica dos discursos. Os discursos 

religiosos em ambientes digitais também se caracterizam por ampliar o espaço de diálogo entre 

os religiosos e também entre o religioso e a sociedade. No modelo religioso conservador, essa 

autonomia é muitas vezes temida pelos líderes das instituições religiosas, pois alguns 

vislumbram a perda de posição e de autoridade religiosa. A mudança de paradigmas acontece 

quando se percebe essa alteração nos modelos: é uma saída de modelos e timidamente pode-se 

dizer que se gera uma outra maneira de fazer a religião. 

Uma vez que essa mudança acontece no campo do diálogo, então pressupõe-se que a 

abertura ao diálogo estará intimamente ligada a abertura dos líderes religiosos. 

De acordo com os resultados obtidos no capítulo dois, percebe-se uma unanimidade no 

que se refere ao uso tecnologias digitais pelas religiões. Os resultados mostraram que muitos 

admitem que as tecnologias digitais podem sim ser aliadas à religião.  Desta feita, conclui-se 

que esta aliança abre novos horizontes na compreensão, na conceituação e na estrutura dos 
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modelos religiosos na contemporaneidade. Se o religioso admite que as religiões podem muito 

bem fazer uso de tecnologias subentende-se que há uma mudança cultural. Esta mudança é um 

desafio a ser considerado pelas lideranças de outros modelos religiosos que preservam o viés 

conservador. Diante desta constatação, essa liderança religiosa é instigada a rever seus modos 

de comunicar a fé.  O outro desafio que se encontra neste novo paradigma é a compreensão 

desta outra lógica, na qual o fiel está ou se encontra. Uma vez que no modelo religioso de 

ambientes digitais se eliminam as vivências lineares, de leitura e escuta e se estabelecem as 

vivências hipertextuais, muita coisa muda. Portanto, a afirmação de Kenski (1998, p.67), 

“somos seres hipertextuais” faz todo o sentido. Desta forma, todo o sujeito é desafiado a 

desenvolver a sua autonomia no processo da construção de sentido da sua religião. Também, é 

encorajado a desenvolver uma capacidade de reflexão crítica a respeito do conteúdo religioso. 

Sendo assim, é necessário um constante (re)pensar todos os elementos discursivos que dizem 

respeito à sua religião. este (re)pensar é próprio da logica do ciberespaço, pois neste ambiente 

há uma alteração drástica da forma de produção e transmissão da informação. Visto que o 

ciberespaço é fruto da evolução da informática, ele é um espaço fluido no qual o sujeito deixa 

de ser um mero espectador e passa a ser sujeito ativo e participativo do processo. O sujeito no 

ciberespaço se vê passando da unidirecionalidade à bidirecionalidade, por isso, esta 

característica propicia o surgimento de novas realidades, novas percepções da realidade.  

Sendo assim, as religiões experimentam um deslocamento na maneira de exercer suas 

práticas, antes somente presentes no espaço físico e hoje, em um outro ambiente, o digital. O 

religioso pode acessar o conteúdo religioso, quando e onde quiser e as experiências religiosas 

passam a fazer parte das novas temporalidades, novas espacialidades, novas discursividades. 

Esta foi a razão pela qual se propôs tecer um novo conceito: Ambiente Digitais 

Religiosos (ADiRs) para compreender melhor a diferença entre o espaço religioso físico e o 

espaço religioso digital. Percebeu-se que ambiente digital religioso é um espaço de matriz 

religiosa que armazena discurso religioso e outras informações em um dispositivo digital 

(externo ou interno) de um dado grupo religioso que, por meio de uma linguagem específica e 

signos específicos, transmite suas narrativas, seus gestos, suas imagens, produzindo um 

determinado sentido e significado compreensível para o religioso. Neste ambiente, o discurso 

religioso é dialógico, um discurso que pode ser construído por meio de uma rede infinita de 

discursos. Em ambientes digitais religiosos não é possível ter um discurso acabado, único e sem 

resposta. Esta realidade molda uma nova identidade religiosa. Portanto, o efeito de sentido que 

os interlocutores vierem a ter, a partir do discurso veiculado em ambientes digitais, pode ser 

diferente do efeito de sentido captado em ambiente físico onde o discurso é conservador. 
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Provavelmente isto acontece porque os ambientes digitais ampliam a noção de ausência física 

e do espaço geográfico, aumentando uma sensação de liberdade na relação entre o “Eu” e “Tu”. 

Esta ausência da espacialidade e a imaterialidade nas redes faz com que o discurso que nelas 

circula esteja em estado de potência, podendo ser acessado, refeito e atualizado em um 

computador ou outros dispositivos digitais a qualquer momento. Por outro lado, a 

instantaneidade, relacionada à velocidade de dados discursivos, faz com que o usuário tenha a 

possibilidade de multiplicar o que acabou de acessar e refazer todo o discurso se necessário for.  

Nestes ambientes, também se inaugura uma nova percepção de tempo e a interatividade 

estabelece a possibilidade de troca e acesso imediato de discursos religiosos em qualquer parte 

do mundo. Neles, o religioso se torna também um agente em potência para outros discursos, 

partindo do pressuposto de que ele adquire novos sentidos e novas interpretações do dito. Ele 

pode se manifestar a favor ou em oposição ao dito. Isso constata a presença de um discurso 

dialógico.  

Faustino (2012), no seu livro “Buscadores de diálogo”. O que pensamos e sabemos 

sobre nós, construído ao longo do tempo pelos dogmatismos, crenças, fé, ou outra coisa, não 

pode suplantar a valorização do Outro, do próximo, do semelhante. Ressalta-se que, esta atitude 

marcada pela busca de diálogo, abre caminhos e orienta à contemplação e à compaixão fazendo 

com que a religião seja um espaço para a promoção de uma sociedade mais pacífica e tolerante. 

Do contrário, a instauração das guerras se estabelece. Faustino não é contemporâneo de 

Bakhtin, e este muito menos da era digital, porém, nota-se em seus meandros reflexivos o 

esforço de pensar no “Outro”. Sendo assim o pensamento de Bakhtin, sobre discurso, alteridade 

retoma-se hoje com outra roupagem, dos ambientes digitais onde a hipertextualidade é o seu 

gênero e está ainda mais latente. Seria possível compreender este teórico no viés da autonomia 

do religioso em ambientes digitais? Que tipo de autonomia seria desenvolvida pelo referido 

religioso então, nos ADiRs? Que Bakhtin possa de alguma forma contribuir para o discurso 

religioso em ambientes digitais abrindo possibilidades de diálogos entre o “Eu” e o “Tu”. E, 

que o “Outro” do outro lado da tela (smartphone, tablete, kindle, notebook, etc.) esteja aberto 

ao dialogo, formando assim uma rede de discursos inacabados. 
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APÊNDICE A: Modelo de entrevista para pastores, padres, representantes da liderança. 

 

Caracterização do entrevistado 

1. Idade 

2. Sexo 

3. Formação Acadêmica 

4. Cargo que desempenha na instituição: 

5. Tempo que desenvolve esta função 

Cultura institucional 

1. Descreva seu trabalho 

2. Em média, quantos membros há na sua instituição 

3. Usualmente, que meios vocês usam para disseminar suas informações? 

4. Quais são os maiores desafios ou barreiras quanto ao uso das TICs 

Familiarização quanto às tecnologias 
1. Utiliza as tecnologias com frequência? Se sim, quais? 

2. Enfrenta alguma dificuldade para utilizar as TICs nessa instituição? Se sim quais? 

3. Em sua opinião, qual a importância do uso das tecnologias nos dias atuais? 

4. Qual a relevância do uso destas tecnologias na instituição?  

5. Há alguma orientação para os membros desta instituição quanto ao uso dessas 

tecnologias? 

Processo de tomada de decisão 

1. Quais tecnologias são utilizadas pela instituição 

2. Quando e como começaram a ser utilizadas pela tecnologia 

3. Porque usam estas tecnologias? 

4. Que expectativas quanto ao uso de tais tecnologias? 

5. Qual é a importância dessa tecnologia no dia a dia de seus membros? 
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APÊNDICE B: modelo de entrevista para o responsável pela criação do portal. 

 

Caracterização do entrevistado 

1. Idade 

2. Sexo 

3. Formação Acadêmica 

4. Cargo que desempenha na instituição: 

5. Tempo que desenvolve esta função 

Experiência profissional 

1. Descreva seu trabalho? 

2. Quais os principais desafios enfrentados em seu trabalho e como lida com eles? 

Familiarização quanto a tecnologia 

1. Utiliza as tecnologias frequentemente? Se sim, quais? 

2. Em sua opinião qual a importância do uso das tecnologias na atualidade? 

Processo de desenvolvimento do portal 

1. Como começou e quando se iniciou o projeto de desenvolvimento do portal 

2. Há quanto o portal está no ar? 

3. Precisou passar por alguma reformulação? Se sim, porque e como ela se deu? 

4. Quais tecnologias são utilizadas no portal? 

5. Quais foram os critérios para a escolha dessas TIC 

6. Qual é a frequência de acesso do portal por mês 

7. Há algum controle de frequência individual de cada TIC disponível no portal? Se sim 

qual é a frequência ? 
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APÊNDICE C: Modelo de entrevista para responsável pela alimentação do portal. 

  

 

Caracterização do entrevistado 

1. Idade 

2. Sexo 

3. Formação Acadêmica 

4. Cargo que desempenha na instituição: 

5. Tempo que desenvolve esta função 

Experiência profissional 

1. Descreva seu trabalho? 

2. Quais os principais desafios enfrentados em seu trabalho e como lida com eles? 

A cultura Institucional 

1. Como é seu trabalho? 

2. Quais são os principais desafios enfrentados em seu trabalho? 

3. Como lida com eles? 

Familiarização quanto as tecnologias 

1. Utilizas as tecnologias em seu dia a dia? Se sim, Quais? 

2. Em sua opinião, qual a importância do uso das das TICs nos dias atuais? 

3. Qual a relevância das TICs para a instituição? 

4. Você enfrenta alguma dificuldade para utilizar as TICs nessa instituição? Se sim, 

quais? 

Processo de atualização do portal 

 

1. Como é feita a atualização das informações no portal? 

2. Que tipo de informação é veiculada no portal? 

3. Qual é a frequência da atualização dessas informações 

4. Qual é o público alvo do portal 

5. Em sua opinião qual a relevância do uso das TICs para disseminação da informação na 

instituição. 
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APÊNDICE D: Modelo de questionário misto 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo é compreender o uso de ambientes digitais em práticas 

religiosas e com isso não perder a sua identidade muito menos os fundamentos doutrinários. 

É parte integrante da coleta de dados para a dissertação de Mestrado em Ciências da religião 

oferecido pelo programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais.  

 

TITULO DA DISSERTAÇÃO: RELIGIÃO EM AMBIENTES DIGITAIS: O discurso 

religioso e possibilidades de diálogo na perspectiva de Mikhail Bakhtin. 

 

 

Mestrando: Rogério Tiago Miguel 

  

Orientador: Prof. Dr. Antonio Geraldo Cantarela. 

 

O QUE SÃO AMBIENTES DIGITAIS E O QUE É DISCURSO RELIGIOSO 

 

Ambientes digitais são sistemas computacionais interligados a internet ou não, destinados ao 

suporte de atividades mediadas pelas tecnologias da informação e comunicação. Os ambientes 

digitais dão possibilidades de integrar várias mídias, diversas linguagens, disponibilizando 

informações de uma forma bem organizada, permite interação entre pessoas e objetos de 

conhecimento, possibilita a elaboração e produção de conhecimento tendo em vista um 

determinado objeto previamente elaborado pelo grupo.  Nos ambientes digitais é possível 

encontrar elementos que lhe são inerentes tais como: portabilidade, agilidade e manipulação de 

conteúdos que se encontram neles armazenados. São resultados de novos paradigmas 

comunicacionais que estabelecem a ideia de interação entre indivíduos dando origem a 

sociedades da informação. Dentre vários ambientes digitais pode-se destacar alguns mais 

recentes: 

 

 

• Computador pessoal: PC, notebook, netbook, tablete, Ipad, iMac, 

Iphone,Ultrabook, smartphone; 

• www(world wide web), portais e websites, youtube, vimeo. 

• Redes sociais: facebook, WhatsApp, twitter, google+, instagram 

• Telefones Celulares 

 

• Dados do respondente: 

Sexo        

M  

F  
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1.2 Faixa etária: 

          

     Até 15 anos         

     15 a 29 anos       

     30 a 59 anos          

     + de 60 anos 

 

1.3 Nível acadêmico. 

 

     Doutorado           

                 Mestrado      

     Bacharel ou Licenciatura       

     Médio completo          

       Fundamental             

     Técnico  

      

1.4 Sua religião:   

       

Cristã (Católica e Protestante)  

Budista         

Espírita 

Umbanda e Candomblé        

Judaísmo          

Islamismo 

  

1.5 Denominação:   

       

Batista          

Católica            

Luterana        

Metodista 

Pentecostal        

Presbiteriana        

Assembleia de Deus 

 Outra(Qual?) ____________________________ 

 

• Quais dessas tecnologias você usa com frequência? 

Facebook  

Twitter   

YouTube 

WhatsApp          

Instagram 

 

• Há quanto tempo você acessa estes Ambientes Digitais? 

 - de 1 ano           

 1 Ano                  

 2 -5 anos               

+ de 5 anos 
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• Que tipo de informação tem buscado nestes Ambientes Digitais? 

       Pregações    

       Músicas Gospel           

       Estudos Bíblicos    

       Programações da igreja          

       Pedido de oração    

       Outras(Identifique)____________________________________________   

 

• Como você lida com as mensagens pregadas pelo pastor nestes ambientes? 

       Concordo com tudo           

Nem sempre concordo tudo o que ele diz  

 

• Você interage com os seus pastores e líderes usando os ambientes digitais? 

                   Sim        

                   Não  

 As vezes 

 

 

• Na interação com os seus pastores permite-se que você fale do que achou da 

pregação deles e dar o seu ponto de vista? Comente uma experiência 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

• Quando você não concorda com o discurso, qual tem sido sua atitude e 

postura?          

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________ 

 

•  Você acessa conteúdos de outros pastores, músicos, ou líderes de outras 

igrejas. Se sim, em que ambiente digital (SIM ou NÁO)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

• Ao ouvir discursos de outros líderes religiosos você já se viu mudar de opinião 

em relação a algumas questões doutrinárias da sua igreja? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

• Você já mudou de igreja? Por que? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

• Qual é a sua opinião em relação a cultos, orações, rezas, missas pela internet?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

• Em poucas palavras, fale da importância do portal da sua igreja e de outros 

ambientes digitais para você? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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APÊNDICE E: Termo de assentimento 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação 

Comitê de Ética em Pesquisa –CEP  

 

 

Este modelo de termo de assentimento informado é para ser utilizado para 

crianças/adolescentes e para os legalmente incapazes. 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

N.º Registro CEP: CAAE  

 

Título do Projeto: Religião em Ambientes Digitais: o discurso religioso e possibilidades de 

diálogo na perspectiva de Mikhail Bakhtin.   

Meu nome é Rogério Tiago Miguel e o meu trabalho é pesquisar o uso de tecnologia digitais 

em práticas religiosas.  

 

Eu vou informar você e convidá-lo a participar desta pesquisa. Você pode escolher se quer 

participar ou não. Já pedimos a autorização dos seus pais ou responsáveis e eles sabem que 

também estamos pedindo seu acordo. Eles já concordaram com a sua participação nesta 

pesquisa, mas se você não desejar fazer parte da pesquisa, não é obrigado a participar. É você 

quem decide. Se decidir não participar da pesquisa, nada mudará em relação a sua participação 

nas atividades. Até mesmo se disser “sim” agora, você poderá mudar de ideia depois, sem 

nenhum problema.  

 

Neste documento ou durante a sua participação na pesquisa pode haver algumas palavras ou 

dúvidas que você não entenda, ou coisas que você gostaria que lhe explicasse detalhadamente; 

por favor, nos avise, pois podemos parar para explicar a qualquer momento.  

 

Você foi escolhido(a ) para participar desta pesquisa porque faz parte de uma faixa etária que 

mais usa tecnologias digitais  

Se você decidir fazer parte da pesquisa deverá: 

1) Separar um tempo para responder ao questionário online ou impresso. 

2) Marcar um encontro na sua igreja para conversarmos sobre o assunto 

 

Todos os procedimentos que iremos fazer são seguros, no entanto em se tratando de ambientes 

digitais (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, etc.) e questões de fé serão consideradas 

questões relacionadas  à segurança e privacidade. Portanto é possível que durante o questionário 

algumas perguntas o deixem desconfortável. Porém elas fazem parte da pesquisa. Qualquer 

coisa diferente que acontecer a você em relação à pesquisa sinta-se à vontade para nos chamar 

a qualquer momento e falar sobre suas preocupações e dúvidas. Se não sentir-se a vontade pode-

se recusar a responder 

 

Esta pesquisa poderá ajudar a orientar o religioso que utiliza o computador ou seus derivados, 

tais como Tablet, Telefone Celular, I-phone, I-pad ou outro meio digital a desenvolver sua 

pratica religiosa de forma participativa.  
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação 

Comitê de Ética em Pesquisa –CEP 

 

 

 Não falaremos para outras pessoas que você está participando desta pesquisa e também não 

daremos nenhuma informação sobre você para qualquer pessoa que não trabalhe nesta pesquisa. 

Qualquer informação sobre você terá um número ao invés do seu nome, impedindo a sua 

identificação.  

 

Depois que a pesquisa acabar, iremos informar para você e para seus pais, os resultados sobre 

o que descobrimos e aprendemos com a pesquisa. Todo material coletado durante a pesquisa 

ficará sob a guarda e responsabilidade do pesquisador responsável pelo período de 5 (cinco) 

anos e, após esse período, será destruído.  

 

Se você tiver qualquer problema causado pela sua participação na pesquisa, nós cuidaremos de 

você. Os seus pais já foram informados sobre isso. Em caso de problemas, devemos fazer tudo 

o que está previsto na lei para que você não seja prejudicado de nenhuma maneira.  

 

Você receberá uma via deste documento com o telefone e o endereço de contato das pessoas 

responsáveis pela pesquisa, para tirar suas dúvidas agora e a qualquer momento.  

 

Pesquisadores responsáveis: Rogério Tiago Miguel, Rua Serra do Síncorá, 894, Ribeiro de 

Abreu, Belo Horizonte –MG, telefone (31)3436-0966, (31)9370-7503 

 

Se você quiser falar sobre alguma coisa que está te incomodando na pesquisa com alguém 

diferente Daquela pessoa que está realizando a pesquisa com você, e que também manterá 

segredo sobre você, ligue para o Comitê de Ética em Pesquisar da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais, e fale com o coordenador, que é a professora Cristiana Leite 

Carvalho, pelo telefone 3319-4517 ou e-mail cep.proppg@pucminas.br 

 

Este documento será assinado por você em 02 (duas) vias e uma ficará com você para que 

guarde os telefones de contato.  

 

Belo Horizonte, 
Eu entendi que a pesquisa é sobre o uso de tecnologia digitais em práticas religiosas. e concordo em 

participar da pesquisa, sabendo que a qualquer momento posso mudar de ideia, que tudo continuará 

bem.   

 

__________________________________________________________ 
   Nome de criança / adolescente (em letra de forma).  

 

Eu, ____________________________________________, comprometo-me a cumprir todas 

as exigências e responsabilidades a mim conferidas neste termo e agradeço pela sua 

colaboração e sua confiança. 
 

___________________________________   _____________________ 

Assinatura do Pesquisador       Data 

 

 



121 

 

APÊNDICE  F: Termo de consentimento livre e esclarecido(TCLE) 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação 

Comitê de Ética em Pesquisa -CEP 

 

 

 
 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

N.º Registro CEP: CAAE: 

 

Título do Projeto: Religião em Ambientes Digitais: o discurso religioso e possibilidades de 

diálogo na perspectiva de Mikhail Bakhtin.  

 

 Prezado Sr(a),  

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que estudará o uso de tecnologias 

digitais em práticas religiosas.  

 

 

Sua participação é muito importante e voluntária e, consequentemente, não haverá pagamento 

por participar desse estudo. Em contrapartida, você também não terá nenhum gasto. Porém no 

final da pesquisa você será convidado a apreciar os resultados da mesma e um exemplar da 

dissertação será encaminhado à esta instituição. 

 

 As informações obtidas nesse estudo serão confidenciais, sendo assegurado o sigilo sobre sua 

participação em todas as fases da pesquisa, e quando da apresentação dos resultados em 

publicação científica ou educativa, uma vez que os resultados serão sempre apresentados como 

retrato de um grupo e não de uma pessoa. Você poderá se recusar a participar ou a responder 

algumas das questões a qualquer momento, não havendo nenhum prejuízo pessoal se esta for a 

sua decisão.  

 

Todo material coletado durante a pesquisa ficará sob a guarda e responsabilidade do 

pesquisador responsável pelo período de 5 (cinco) anos e, após esse período, será destruído. Por 

outro lado, eu ficarei com uma cópia na biblioteca particular e possivelmente universidade na 

qual estou desenvolvendo esta pesquisa. 

  

Os resultados dessa pesquisa servirão para dar um embasamento teórico quando ao religioso 

usar os ambientes digitais e seus derivados, tais como Tablet, Telefone Celular, I-phone, 

smartphone ou outro meio digital em suas práticas religiosas. A comunidade religiosa, neste 

caso a Igreja se beneficiará com os resultados desta pesquisa uma vez que ela aborda questões 

valiosas para uma prática da fé neste tempo em que a comunicação digital se tornou parte do 

dia a dia do sujeito social o que inclui o religioso individualmente.  

 

Para todos os participantes, em caso de eventuais danos, decorrentes da pesquisa, será 

observada, nos termos da lei, a responsabilidade civil.   
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação 

Comitê de Ética em Pesquisa –CEP 

 

 

 

 
Você receberá uma via deste termo onde consta o telefone e o endereço do pesquisador 

responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 

momento 

 

Pesquisador Responsável: Rogério Tiago Miguel,  

Rua serra do Síncorá, 894CEP:31874230 – Belo Horizonte MG,  

Telefone(31)3436-0966, e-mail: rogeriotiagomiguel@yahoo.com.br 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos 

da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, coordenado pela Prof.ª Cristiana Leite 

Carvalho, que poderá ser contatado em caso de questões éticas, pelo telefone 3319-4517 ou e-

mail cep.proppg@pucminas.br 

 

O presente termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor. 

 

 

Belo Horizonte, 

 

Do meu consentimento de livre e espontânea vontade para participar deste estudo 

 

________________________________________    ________________ 

Nome do participante (em letra de forma)      Data 

.  

 

 

Eu, Rogério Tiago Miguel, comprometo-me a cumprir todas as exigências e responsabilidades 

a mim conferidas neste termo e agradeço pela sua colaboração e sua confiança 

 

 

 

  

____________________________________    _______________ 

Nome do pesquisador (em letra de forma)     Data 
 

 
 

 


