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Resumo: O objetivo deste trabalho é refletir acerca da ciber-religião definido como 

um fenômeno comunicacional que nasce e se desenvolve na imbricação entre o 

advento e a expansão da cibercultura e a midiatização do campo religioso.  Os 

resultados da pesquisa despontam que as práticas religiosas (agora virtuais e 

fragmentárias) confirmam um processo psicossocial (individual ou coletivo) de 

representação, motivação, organização e visibilidade, que se traduz nos modos de 

sentir, pensar e agir do sujeito na vida cotidiana. Grupos religiosos se apropriam do 

ciberespaço como dimensão social e ferramenta tecnológica para realizarem seus 

projetos individuais e coletivos. No contrapelo à atmosfera dos discursos 

hegemônicos que assentam no imaginário tecnológico digital a esperança de uma 

interação social livre, igualitária, emancipadora e potencializadora do 

desenvolvimento humano, a conclusão do trabalho é que a sociabilidade digital 

religiosa concebe uma midiatização do campo religioso umbilicalmente relacionado 

à indústria cultural contemporânea regida pela lógica do mercado. 
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Abstract: The aim of this work is to reflect about the cyber-religion as a 

communicational fenomena which is born and develops in the imbrication between 

the harnessing and expantion of cyber-culture and midiatization of the religious 

field. The results of the search show that the religious practices (virtual and 

fragmentary) confirm the psicosocial process (individual and collective) of 

represantation, motivation, organization and visuality which translate the ways of 

feeling, thinking and acting of the subject in his/her daily life. Religious groups 

appropriate the cyber-space as a social dimension and technological tool in order to 

achieve their individual and collective projects. On the contrary of the atmosphe of 

the same speeches that are based on the digital and technological imaginary, the 

hope of a free, equality and emancipatory social interaction of the human 

development, the conclusion of this paper is that the religious digital sociability 

creates a midiatization of the religious field intrinsically related to the contemporary 

cultural industry conducted by the logic of market. 
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Comunicação: vetor da reprodução capitalista  

Parece evidente a consagração do lugar relevante que a comunicação ocupa no mundo 

contemporâneo. Parece claro que o papel desempenhado pela comunicação é decisivo em 

todas as dimensões da vida humana. O intelectual francês Lucien Sfez (1990) considera que a 

expressão hoje comum, “sociedade da comunicação”, revela que o interesse da comunicação é 

promover a si mesma. A comunicação se tornou ubíqua e se estende cada vez mais, por meio 

de tecnologias que se apresentam como imperativos para a existência social seja ela privada 

ou pública, uma vez que, graças à proeminência e a portabilidade física e imaginária dos 

dispositivos de comunicação, essa fronteira tem se tornado cada vez mais tênue. 

“Comunicação é guerra pura!” Essa afirmação altissonante do filósofo francês Paul Virilio 

(1984) em que possa causar controvérsias objeções, nos rememora de que o campo da 

comunicação social no século XX se alargou a partir das vindicações do Estado e do mercado 

o que proporcionou em grande medida que ela se tornasse refém de seus interesses. Com o 

advento da sociedade de massas a comunicação assumiu uma feição monopolista e converteu-

se conforme postularam Adorno e Horkheimer (1985) em instrumento da Indústria Cultural. 

Sua onipresença nos meios de comunicação em massa coloca em curso um processo ele 

automatização da percepção das pessoas. O resultado é a dificuldade crescente de reflexão 

crítica por parte do espectador. 

Desde então, a comunicação social opera como um sistema integrado, centralizando a 

produção, a distribuição e o consumo da cultura de modo a aduná-la à esfera da reprodução 

material da sociedade e ao funcionamento do sistema capitalista no intuito de promover a 

reprodução sistêmica revogando a emancipação social.  

Nessa atmosfera lúgubre, o papel da comunicação está umbilicalmente relacionado ao poder e 

aos interesses do mercado. Disso resulta em seu aspecto econômico o formato oligopolista 

relacionado ao aspecto político ao aspecto ideológico de controle e manipulação. O poderio 

econômico dos meios eletrônicos de comunicação é inseparável da forma oligárquica do 

poder do Estado, produzindo um dos fenômenos contrários à democracia.  

Múltiplos estudiosos (Abramo, 2003; Chaui, 2006; Chomsky, 2002; Ianni, 2001; Coutinho, 

2008; Moraes, 2004; Santos, 2000) que atuam nos campos das ciências sociais e das ciências 



sociais aplicadas à comunicação são unânimes que salientar o caráter oligopolista e 

manipulador da comunicação bem como e seu papel nos processos socioculturais construção e 

significado na mente das pessoas, mediante mecanismos de manipulação simbólica. 

Os seres humanos criam significado interagindo com seu ambiente natural e social, 

conectando suas redes neurais com as redes da natureza e com as redes sociais. A constituição 

de redes é operada pelo ato da comunicação. Comunicação é o processo de compartilhar 

significado pela troca de informações. Para a sociedade em geral, a principal fonte da 

produção social de significado é o processo da comunicação socializada.  

Atualmente, a comunicação estrutura as atividades humanas das mais prosaicas às mais 

acentuadas, transforma a percepção social do tempo e do espaço, modifica a maneira de fazer 

negócios, modula processos de consumo. Em suma, a comunicação define nossa maneira de 

viver, o modo como as pessoas se relacionam, como entendem a si mesma e ao mundo onde 

vivem.  

Tal condição de ubiquidade evidencia que as corporações de mídia e entretenimento exercem 

duplo papel estratégico na contemporaneidade: agentes econômicos e agentes discursivos. Na 

condição de agentes econômicos, os grandes conglomerados midiáticos formam uma rede 

interplanetária abalizada na articulação entre o modo de produção capitalista e as tecnologias 

de comunicação e informação agenciando uma sinergia que alimenta a acumulação de capital 

financeiro numa economia de interconexões eletrônicas. Na qualidade de agentes discursivos 

não apenas legitimam o ideário global imbricado na sociedade de consumo e do espetáculo 

bem como o transformam no discurso social hegemônico, propagando visões de mundo e 

modos devida que transferem para o mercado a regulação das demandas coletivas. Em outras 

palavras, são os principais agentes operacionais do capitalismo e na condição de agentes 

discursivos que detém do monopólio da produção, do armazenamento e da circulação do 

estoque cultural simbólico, fabricam o consenso acerca do mercado insistindo que não há 

saída fora dos pressupostos neoliberais.  

Porém, sem perder de vista as relações materiais dominantes e o papel central e estratégico 

que a comunicação desempenha nesse cenário consideramos que, a despeito do poder 

planetário das grandes corporações midiáticas e de sua avassaladora capacidade de criar o 



consenso (necessário à dominação do capital), ressaltamos inúmeras experiências culturais e 

comunicacionais de contestação, pressão e resistência.   

Uma vez que as sociedades são contraditórias e conflitivas, onde há poder há resistências, ou 

seja, a capacidade de os atores sociais desafiarem o poder impingido nas instituições da 

sociedade com o escopo de reivindicar a reprodução de seus próprios interesses e utopias.  

Nesses movimentos, a comunicação igualmente exerce um papel central e estratégico3.  

Cultura Digital e a Ilusão da Emancipação 

Na década de 1990, e com maior pujança nos umbrais do século XXI, concomitantemente 

com a globalização e o neoliberalismo, a implementação e a massificação da internet na cena 

comunicacional mundial trazendo mutações significativas em todos os modelos sociais de 

comunicação bem como criando visões diferentes e muitas vezes opostas acerca do que se 

convencionou chamar de cibercultura ou cultura digital demarcada por Francisco Rüdiger:  

A cultura que surgiu a partir do uso da rede de computadores. Uma formação histórica 

de cunho prático e cotidiano, cujas linhas de força e rápida expansão, baseadas nas 

redes telemáticas, estão criando, em pouco tempo, não apenas um mundo próprio, 

mas, também, um campo de reflexão intelectual, pungente, dividido em várias 

tendências de interpretação, Trata-se, no plano empírico de um conjunto de práticas e 

representações que surge e se desenvolve com a crescente mediação da vida cotidiana 

pelas tecnologias de informação. (Rüdiger, 2011, p. 7) 
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Manuel Castells (2003) aposta que se por um lado à guerra fria forneceu os fundamentos 

tecnológicos da internet, a cibernética moldou as formas sociais, seus processos e seus usos e 

construiu no imaginário social a crença positiva e favorável para o desenvolvimento humano.  

O advento da internet vivificou uma esperança de emancipação e liberdade acalentada no 

imaginário social que apostava no surgimento de uma sociedade globalmente integrada. O 

advento da internet renasceu a encanecida crença iluminista na unificação e transparência 

social, como formas de partilha universal. Nessa conjuntura, ascendeu uma visão prometeica 

e, respectivamente, uma atitude tecnófila conforme a qual a técnica é uma força criada pelo 

homem e pela qual ele é levado a fazer enormes sacrifícios, mas que, em última instância, 

representa seu maior bem e a sua única forma de salvação intramundana que visualiza como 

positivo e favorável para o homem o desenvolvimento científico e tecnológico em particular 

no campo da comunicação humana.   

Coube aos vários arautos da “boa nova” (Gilder, 1996;  Gilmor, 2005; Jenkins, 2009;Lemos, 

2002;  Levy, 1999;  Negroponte, 1995;  Rheingold, 1996) tornarem-se porta vozes das 

mudanças trazidas pela cultura digital, estruturar conceitualmente o terreno e explicar as 

perspectivas utópicas desse novo horizonte tecnocientífico4.  

Na esteira da utopia cibernética proposta na década de 1950 por Norbert Wiener (1968)5, em 

linhas gerais, de acordo com todos os tecnófilos, estamos em meio a uma revolução cultural 

que se fundamenta na disseminação dos media digitais interativas e que possuem a tendência 

de diminuir o poder das empresas de multimídia e dos especialistas em cultura e comunicação 

sobre as pessoas comuns. Assim, a principal característica da cibercultura é o domínio que o 

público exerce sobre o conteúdo do meio e sobre a comunicação. O acesso fácil à Internet e 

aos equipamentos de informática possibilita que milhões de pessoas interajam e se 
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transformem em sujeitos participativos do processo de comunicação. Democratizando a 

comunicação, democratiza-se também a informação e o conhecimento que, por sua vez, 

confere maior poder ao indivíduo, para que ele exerça plenamente seus direitos de cidadão: 

reivindicando seu direito à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei; 

participando ativamente dos rumos da sociedade em que vive e garantindo o direito à 

educação, ao trabalho e à saúde. 

Acreditamos que essa crença no poder de emancipação social por meio da técnica e da 

internet produz não apenas a migração das experiências religiosas para o ciberespaço, mas, 

sobretudo, confere a ela, no imaginário social, uma identidade mística.  

Os artefatos tecnológicos comunicacionais digitais são produzidos e utilizados massivamente 

num contexto de relações socioeconômicas historicamente determinadas pelo Capitalismo em 

seu estágio contemporâneo. Porém, no imaginário social midiatizado, a técnica é sacralizada, 

ou seja, é percebida como um elemento autônomo, com uma força sobrenatural capaz de 

interferir no destino humano. (Miklos, 2014).  

As tecnologias passam a ter sua própria agenda e desenvolvem a autorreprodução. Tornam-se 

fetiches e em lugar de um meio, a técnica converte-se em um fim em si mesmo. As 

tecnologias contemporâneas são formas de remitificação, meios pelo qual o discurso mágico 

se revitaliza, e pelos quais antigos ideais de transcendência se mantêm vivos. Trata-se da 

dupla contaminação entre a Mídia e a Religião. (Miklos, 2013)6. 

A despeito do seu caráter relevante e pertinente para os estudos das relações entre a cultura e a 

comunicação é evidente que o entusiasmo desses populistas tecnófilos é decorrente de uma 

defesa clara do capitalismo, do mercado e da ordem mundial. Por exemplo, Pierre Levy 

propõe que sejamos complacentes com a dominação nos termos em que ela se manifesta nos 

dias atuais: “Teríamos uma visão mais precisa se considerássemos a dinâmica geral da 

situação, uma dinâmica na qual a relação de dominação (inegável) se desdobra numa relação 

de condução a um futuro comum.” (Levy, 1999, p. 31).   

Nesse sentido é que nosso olhar acerca dos fenômenos socioculturais abarcados pela cultura 

digital tende a estabelecer uma tensão com o espírito de sagração da internet e entende-la 
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como uma rede infotecnológica que foi num contexto de capitalismo avançado, num cenário 

de transnacionalização da comunicação gestada pelo contexto bélico da guerra fria e que hoje 

coloca-se totalmente a serviço do mercado. Afastando ilusões e avaliando perspectivas, 

sabemos que a despeito dos avanços alcançados na comunicação digital em rede não devemos 

alimentar falsas ilusões. A internet não escapa a ambiguidades e ambivalências. Não podemos 

esperar purezas da rede sendo ela constituída e de expansão geográfica e concentração de 

capital das grandes corporações midiáticas. As megacorporações (Google, Facebook, Twiter – 

só para citar as mais conhecidas) controlam os sites mais populares e, com isso, atraem 

anúncios e patrocínios.   

Por exemplo, Eli Parisier em seu livro, O Filtro Invisível: o que a internet está escondendo de 

você (2012) revela preocupação em relação aos rumos que grandes forças na Internet, como o 

Google e o Facebook estão trilhando. O uso massivo do Facebook e do Google corroboram 

que o comportamento do usuário na cibercultura tornou-se uma mercadoria, uma pequena 

fatia do mercado que se torna uma plataforma para a personalização de toda a Internet 

“Estamos acostumados a pensar na rede como uma série de relações distintas: nós gerimos a 

nossa relação com o Yahoo separadamente da nossa relação com o nosso blog preferido. 

Entretanto, nos bastidores, a rede está se tornando cada vez mais integrada” (Parisier, 2012, 

p.46). 

Nesse sentido, acolhendo e dialogando com outras reflexões de tensionamento crítico 

(Barbrook, 2012; Lanier, 2010; Rüdiger, 2012; Siegel, 2008, Trivinho, 2007) e sem 

desconsiderar os benefícios trazidos pela expansão do ciberespaço, concordamos com Richard 

Barbrook quando ele considera “a Internet é uma ferramenta útil, não uma tecnologia 

redentora.”  

Embora reconheçamos a pertinência e a relevância dessas reflexões, optamos por nos 

contrapor às ideias como ‘sociologia do amor’, ‘reunificação da humanidade’, ‘inteligência 

coletiva’, ‘comunicação todos-todos’, ‘ciberespaço como o lugar de novas formas culturais’. 

Essa leitura, muito embora legítima, é proposta por intelectuais da época das mercados e 

mercadorias. Sua prática intelectual é tornar orgânica a visão de mundo dominante e formular 

o pensamento hegemônico no intuito de expressar a ideologia do mercado. São os 

funcionalistas (herdeiros de Lasswell) que defendem abertamente o status quo e as grandes 

corporações midiáticas.    



Suas concepções acerca da cultura digital estão maquiadas pela lógica socioculturalista 

comportamental e fenomênica que escamoteia que o advento e a apreensão do ciberespaço é 

necessário para a reprodução do capital em sua forma financeira e mundializada.  

Reprodução que exige a naturalização de alguns aspectos das necessidades do capital em seu 

estágio atual (armazenamento, processamento e transmissão de informações em tempo real) e 

se caracteriza, entre outras formas, pela tentativa de reduzir idealmente o homem a um ser 

informacional comunicativo, a um ser que, desde sempre, natural e exclusivamente, cria 

códigos e se comunica através de linguagens que conteriam informações a serem processadas 

e reprocessadas.  

Para compreender o universo da ciber-religião, partimos da premissa que na esfera 

hegemônica da reprodução do capital, novos ou velhos paradigmas atendem às demandas de 

lucratividade e de exploração do trabalho e são estas últimas que impõem, através de 

complexas mediações, os paradigmas analíticos dominantes. Em outras palavras: integra-se 

voluntária ou involuntariamente ao ciberespaço é integrar-se à lógica do capital mundializado. 

Bios Midiático e Midiatização 

Pedro Gilberto Gomes (2010) analisa considera que vivemos uma mudança de paradigma que 

ele chama de sociedade “em midiatização”: 

midiatização constitui o caldo cultural onde os diversos processos sociais acontecem. 

Ela é uma ambiência, um novo modo de ser no mundo, que caracteriza a sociedade 

atual. Comunicação e sociedade, imbricadas na produção de sentido, articulam-se 

nesse caldo de cultura que é resultado da emergência e do extremo desenvolvimento 

tecnológico. Mais do que um estágio na evolução, ele é um salto qualitativo que 

estabelece o totalmente novo na sociedade (Gomes, 2010 p. 7).  

A midiatização possui alguns conceitos explorados de maneiras distintas por alguns autores, 

no entanto, convém iniciar a discussão com o conceito de Bios Midiático, de Muniz Sodré, 

para que se possa discorrer de maneira mais objetiva sobre o tipo de midiatização trabalhada 

neste texto. 

Tudo isto, associado a um tipo de poder designável como “ciberocracia”, confirma a 

hipótese, já não tão nova, de que a sociedade contemporânea (dita “pós-industrial”) 

rege-se pela midiatização, quer dizer, pela tendência a “virtualização ou 

telerrealização das relações humanas, presente na articulação do múltiplo 



funcionamento institucional e de determinadas pautas individuais de conduta com as 

tecnologias da comunicação. A estas se deve a multiplicação das tecnointerações 

setoriais. (Sodré, 2002, p.21). 

Diferentemente da mediação, a midiatização envereda pelo caminho da intensa utilização das 

tecnologias como meio articulador da comunicação humana, ou seja, interações através dos 

dispositivos tecnológicos, e que ainda segundo Sodré (2002, p.22) funciona como uma 

prótese que não está desligada dos sujeitos, como uma extensão daquele sujeito, simulacros 

dessa sociedade que está midiatizada e que de alguma forma não consegue mais se 

desvencilhar das tecnologias que gerem suas vidas sociais. Nesse contexto, Sodré reforça que 

“o ‘espelho midiático’ não é simples cópia, reprodução ou reflexo, porque implica numa 

forma nova de vida, com um novo espaço e modo de interpelação coletiva dos indivíduos, 

portanto, outros parâmetros para a constituição de identidades pessoais”. Hoje, é possível 

perceber que a sociedade vive em função da midiatização de suas vidas, seja no fato de fazer 

um check-in on-line, seja fotografar e publicar suas refeições diárias. Os dispositivos que 

possibilitam o processo de midiatização estão mais disponíveis do que nunca, com novos 

preços, tamanhos e modelos para qualquer pessoa poder saciar sua vontade.  

Campo religioso midiatizado 

A midiatização leva os meios de comunicação não só como um elemento tecnológico, mas 

como uma questão social que vai da própria tecnologia para alcançar a esfera da cultura, da 

economia e das relações pessoais (GOMES 2010:111). Por isso a midiatização do campo 

religioso acabou acontecendo depois do advento dos meios de comunicação de massa, 

atrelados a mudanças nas mediações entre os agentes sociais e principalmente a midiatização 

que todo esse conglomerado sofreu ao longo das décadas 

Segundo Puntel (2008), a midiatização do campo religioso visa explorar as interconexões 

entre a comunicação e a cultura e suas considerações e implicações mútuas como construção 

do significado no contexto da sociedade moderna. Puntel (2008) resgata que até mesmo o 

falecido Papa João Paulo II, uma vez, afirmou que a comunicação não era mais um mero 

veículo de comunicação, mas uma ferramenta de perspectiva global de disseminação das 

palavras de fé. Disse ainda que utilizar a mídia somente para difundir as mensagens cristãs 

não era suficiente, era necessário fazer uma integração com a “nova cultura”. Embora a igreja 

adote alguns pontos fundamentais nesta corrente, tal como uma “criadora” de cultura, as 



opiniões da igreja católica, por muitas vezes, são contraditórias, confusas e obscuras no que 

diz respeito aos meios de comunicação, muito provavelmente pela falta de experiência teórica 

e também da pouca reflexão acerca do fenômeno da cultura midiática e seus processos de 

modificação da sociedade. 

A igreja, segundo Puntel (2008), ainda enxerga a comunicação como um mero fio condutor de 

informações que troca fluxos entre a instituição e os fiéis, como se ela fosse apenas uma parte 

mecanizada do processo, separando-a da cultura da sociedade, a igreja percebe a necessidade 

de criar este vínculo, mas não se vincula deixando uma lacuna no processo de se comunicar 

com os fiéis. O “porquê e o como” são perguntas que demorarão a ser respondidas. O que é 

discutido no campo da midiatização do campo religioso envereda pelo fato de que só se pode 

evangelizar, atualmente, se for compreendido que a ideia de comunicação evoluiu com o 

passar das gerações, mudando seus conceitos, formas de linguagens e os demais processos 

que constroem a teia de ambiências em que vivemos e o objetivo central da exploração da 

midiatização do campo religioso pode ser compreendido da seguinte forma:  

Falar da comunicação como espaço sociocultural para se realizar a evangelização no 

mundo contemporâneo significa abordar, sobretudo, um contexto de sociedade que se 

modifica em uma velocidade, marcada pelos avanços tecnológicos e, especialmente, 

pela era digital, provocando mudanças sociais e de costumes, em que o mundo das 

comunicações se apresenta como uma área cultural de grande importância a ser 

refletida pela igreja. (Puntel, 2008, p.14). 

A primeira vez que a comunicação apareceu em um evento religioso foi durante o Concílio 

Ecumênico Vaticano II (1961-1965), com a assembleia universal reunindo representantes de 

todos os continentes, que nada mais foi do que uma assembleia de cúpula que falava de 

assuntos sobre as doutrinas da igreja católica pelo mundo. Passados alguns séculos, houve o 

“Inter mirifica”, que foi a aceitação formal dos meios de comunicação pela Igreja Católica 

em quatro de dezembro de 1963. Este documento assegura a obrigação e os direitos da Igreja 

Católica em utilizar os meios de comunicação sociais, tais como: imprensa, rádio, televisão e 

demais meios similares, mas não levam em consideração as forças que articulam estes meios, 

como por exemplo, o marketing e demais anúncios.  

Hoje, a Igreja Católica está empenhada em desenvolver grandes redes de rádio e de 

televisão, em utilizar largamente a Internet, criando e desenvolvendo sites religiosos, 

sem se perguntar sobre as consequências para a vida das pessoas. Diversos organismos 

ligados à Igreja Católica criaram sites de relacionamento, aconselhamento pastoral, 

entre outros, considerando a rede mundial como uma extensão a mais de sua ação, sem 



se preocuparem com uma reflexão mais profunda sobre os processos midiáticos 

envolvidos. (Gomes, 2010, p. 158). 

No caso da utilização da mídia pela igreja, pode se inferir que a mídia é a própria razão de 

ser da igreja, no sentido em que a Igreja Católica faz uso contínuo e massivo dos meios e 

dispositivos de comunicação, sejam eles tradicionais (rádio, televisão, jornais, revistas, etc.) 

ou digitais (páginas na internet, blogs, aplicativos e redes sociais). 

Considera que estamos em um mundo cujas relações são pautadas pelas tecnologias 

comunicacionais. Nossa época é notadamente marcada pela presença massiva de tecnologias 

de comunicação no cotidiano humano. A ubiquidade da tecnologia comunicacional acarreta 

mudanças profundas na sociedade atual, à qual esse homem pertence. O alastramento da 

cultura digital e sua difusão potencializaram vários comunicadores instantâneos portáteis nos 

quais os formatos e as linguagens não param de convergir numa velocidade surpreendente.  

Se todas as esferas da vida social foram abarcadas pelo tecnológico, a experiência religiosa 

não passou incólume. Tanto a religião quanto a mídia têm uma característica intrínseca às 

duas, que é exatamente o proselitismo, ou seja, a tentativa incessante de converter o outro a 

elas, ou seja, sempre aparecem interessantes e sedutoras como um oásis no meio do deserto 

esperando por aqueles que anseiam saciar suas sedes. Unindo a religião e a mídia, tem-se a 

fórmula para aumentar os seus campos de atuação, tanto pelos mais tradicionais (rádio e 

televisão) quanto os mais atuais (Miklos, 2012). 

Considerações finais 

Compreendemos a cultura digital como categoria de época, ou seja, marcada pelos 

agenciamentos da economia em rede e do poder planetário recobrindo a fase digital do 

capitalismo De acordo com Trivinho: “a cibercultura designa a configuração material, 

simbólica e imaginária da vida humana correspondente à predominância mundial das 

tecnologias e redes digitais avançadas na esfera do trabalho, tempo livre e do lazer” (2007, p. 

116). Na mesma linha o ciberespaço configura-se com um território virtual de circulação e 

produção simbólica, regido pelas leis do mercado corporativo e das audiências. 

Sendo assim, a migração das experiências religiosas tradicionais para o âmbito do ciberespaço 

indica uma integração entre as práticas religiosas e os valores do capitalismo contemporâneo. 



Existimos em uma sociedade abarcada pela lógica do mercado, do espetáculo e consumo, em 

que todos são de maneira consciente ou inconsciente mergulhados no Bios Midiático. Nesse 

contexto, a religião, para sobreviver, promove uma abundante indigência teológica e criar 

sucessivas pseudonecessidades espirituais que serão supridas, ou que pelo menos parecerão 

ser supridas, pela mediação das imagens, encenações e representações. 

No contrapelo à atmosfera ingênua ou mal intencionada dos discursos hegemônicos que 

assentam no imaginário tecnológico digital a esperança de uma interação social livre, 

igualitária, emancipadora e potencializadora do desenvolvimento humano consideramos que a 

religiosidade digital concebe uma midiatização do campo religioso umbilicalmente 

relacionado à indústria cultural contemporânea regida pela lógica do mercado (consumo, 

espetáculo e pragmatismo). 

Buscamos no ciberespaço o religare e a redenção. O que encontramos é a servidão voluntária 

manifestada discursivamente como o novo mundo da liberdade.  

Um discurso bem articulado e convincente pode ser capaz de induzir homens e mulheres a 

confundir-se, de tempos em tempos, vermes com deuses. É muito mais difícil compreender 

por que milhões de pessoas são capazes de investir em sua própria infelicidade. O opressor 

mais eficiente é aquele que persuade seus subalternos a amar, desejar e identificar-se com seu 

poder; e qualquer prática de emancipação envolve portanto a mais difícil de todas as formas 

de liberação, o libertar-nos de nós mesmos. Nem o mercado e tampouco o Estado farão isso.  
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