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Na busca por entender as composições das interações entre mídia e religião, se discute 
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as quais se utilizam de ícones religiosos como instrumento de comunicação. 
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Um fenômeno marcante da atual sociedade pós-moderna é a proliferação da 

religiosidade através da mídia eletrônica. Os meios de comunicação, além de divulgar, 

estão se tornando as principais armas na batalha simbólica por fiéis e, ao que tudo 

indica, uma das condição fundamentais para a existência e manutenção das atividades 

religiosas, antes pertecentes exclusivamente as igrejas e grupos religiosos (MARTINO, 

2003, p. 42).  

A pretenção desse trabalho é estudar as interfaces da mídia com a religião, 

fornecendo enfase nas razões e consequencias que tem contribuido para a utlização de 

reconhecidos icones religiosos em diversas propagandas televisivas. Propagandas essas 

utilizadas em associação aos mais diversos tipos de produtos comerciais, desde 

protetores solares a carros populares.  

A crescente safra de programas religiosos na mídia tem conduzido diversos 

teoricos as mesmas conclusões, quanto ao que tange a secularização da religião, a qual 

não apenas perde exclusividade de ser a única associada a um encantamento magico 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Publicidade e Propaganda, da Intercom Junior, evento componente do 
XXXII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Estudante do 8º semestre da Graduação em Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda. 
Graduado em Teologia, ambos pelo Unasp campus Engenheiro Coelho. Membro do GT de Mídia e Religião do 
Unasp. Email: rodrigofollis@yahoo.com.br. 
3 Professor orientador do trabalho. Mestre em Comunicação Social pela Umesp e coordenador do GT de Mídia e 
Religião do Unasp campus Engenheiro Coelho. Email: allan.novaes@unasp.edu.br 
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(FONSECA, 2003, p. 271), como, ao que tudo indica, acaba por transferir toda (ou pelo 

menos parte) dessa magia para a mídia. MARTÍN-BARBERO (1997, p. 112) ao falar 

sobre tais fatores afirma que: 

para a grande maioria das pessoas a mídia é misteriosa, mágica, excitante e encanta com 
as novelas, as estrelas, a habilidade de criar eventos como os Jogos Olímpicos, o frenesi 
das disputas esportivas e o espetáculo dos reavivamentos religiosos. Além disso, a mídia 
eliminou a distância entre sagrado e profano. Televisão é o local para a visualização de 
nossos mitos comuns, ela articula e catalisa a integração dos mitos da nossa sociedade 
(ídolos e artistas). (...) O que estamos testemunhando, não é o conflito da religião com a 
modernidade, mas a transformação da modernidade em encantamento por intermédio 
das ligações das novas tecnologias de comunicação com a lógica da religiosidade 
popular. 
 

Tudo parece indicar que, em geral, a mídia televisiva pós-moderna tem se 

transformado na forma determinante de se difundir a visão prevalecente de mundo. Não 

que nela decaia toda a responsabilidade por se construir mitos, valores sociais ou 

morais, mas é através dela que se obtem uma das mais poderosas ferramentas onde se é 

possivel ver perpetudos/difundidos diversos desses fatores sociais. Longe de se acreditar 

que tais processos tenham sua origem primaria na mídia e acreditando menos ainda que 

o fazer publicitário seja primordial para tais modificações sociais, também não se deve 

desprezar o papel desempenhados por ambos dentro de todo esse processo. Gilles 

LIPOVETSKY (2000, p. 8) conclui: 

O novo, enquanto fenômeno da modernidade, segue a mesma lógica da moda: 
produz maior autonomia em relação aos modelos. A moda, claro, cria modelos, 
mas eles não são imperativos. Pode-se negociar com eles, ressignificá-los ou 
simplesmente ignorá-los.Vivemos uma busca de estilos que devem exprimir, não 
a posição social, mas o gosto pessoal e a idade de cada um. Esta tornou-se mais 
importante do que a expressão de uma identidade sócioeconômica. Em tudo isso, 
reaparece sempre o mesmo elemento: a suposição de uma influência nefasta da 
mídia sobre os indivíduos. Ora, os grupos de filiação são mais importantes e 
filtram todas as mensagens. (...) Existe, entre teóricos apocalípticos, um discurso 
segundo o qual o desejo de consumir derivaria da manipulação publicitária. É 
falso. A publicidade não consegue fazer com que se deseje o indesejável. 
 

É possivel afirmar apenas que tanto a mídia como o fazer publicitário são um 

dos mais importantes fios condutores para a propagação da cultura de consumo já pré-

determinada, através de diversas formas. Como tudo isso em mente, esse estudo se 

focará, quanto ao objeto de estudo, na análise das influências e persuasões do discurso 

religioso quando utilizado pelo fazer publicitario, através da busca dos seguintes pontos:  

• Pensar a reconstrução que as propagandas analisadas fazem do sagrado, assim 

como de valores morais.  
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• Visualizar, através dos simulacros projetados, os formatos de crenças religiosas 

vigente na atualidade. 

• Entender as influências religiosas e seculares dentro do fazer publicitário, 

delimitando quais são as principais razões e conseqüências do uso do primeiro 

pelo segundo. 

• Propor uma breve experimentação teórico-pratica que sirva ao leitor como base 

para a análise de outras propagandas, as quais também envolvam temáticas 

midiático-religiosa, mesmo as de fora do corpus desse trabalho. 

 

Pensar as interfaces que envolvem a religião e a mídia é analisar de forma 

objetiva como as mudanças sociais e tecnológicas afetam a vida do ser humano. É 

inegável que o ser humano seja religioso por natureza, assim como não se pode duvidar 

da grande influencia obtida pela mídia nas últimas décadas. Embora existam estudos na 

área de mídia e religião, poucos, quanto é de nosso conhecimento, se dedicam a estudar 

mais profundamente as reações da vertente publicitária em associação com o religioso 

popular4. Neil POSTMAN fornece algumas razões quanto à importância de estudos 

relacionados às interações entre mídia e a fé (ícones religiosos): 

Precisamos saber se a televisão muda nossa concepção da realidade, o relacionamento 
entre ricos e pobres, a idéias de felicidade em si. Um pregador que se confina para 
pensar como um meio de comunicação pode aumentar sua audiência, deixará de notar a 
questão significativa: em que sentido um novo meio de comunicação altera o 
significado de religião, de igreja e até mesmo de Deus? (1994, p. 29). 
 

Através da concepção teórica dos conceitos cotidianos é possível traçar um 

panorama da realidade e entendê-la dentro de um contexto mais amplo, buscando assim 

uma forma saudável de solucionar problemas, minimizar prejuízos e ampliar os possíveis 

benefícios a uma parcela maior da população. Não se buscou distinção entre os termos 

publicidade e propaganda, sendo os dois usados de forma intercambiada no texto. Ambas 

sendo entendidas como: a técnica de comunicação de massas, geralmente paga, destinada 

a um público específico utilizada com o objetivo de dar a conhecer e valorizar uma 

marca, causa ou produto. Durante o paper se analisará melhor os usos e limites da 

publicidade. 

                                                 
4 Um exemplo de uma obra em língua portuguesa que dedica um capítulo ao assunto é: CONTRERA, Malena Segura 
(orgs);  HATORI Osvaldo Takaoki (orgs). Publicidade e Cia. São Paulo: Thomson Learning, 2003. Embora o que é 
visto aqui é uma aplicação da crença mítica como comparativo da mídia, e não tanto a atuais crenças religiosas 
modernas sendo analisadas em seu uso pela mídia. Sendo o presente trabalho o caminho inverso do que se encontra 
em outros estudos. 
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Optou-se pelo objeto da investigação (corpus) constituído por três propagandas 

do protetor solar Sundown5. Todas contendo referencias a ícones religiosos e veiculadas 

em mídia eletrônica (TV), entre os anos de 2007 a 2009. Buscou-se restringir a coleta de 

dados do corpus, por se acreditar que os usos e conseqüências da maioria das 

propagandas (senão de todas) sejam parecidas, servido mais como pretexto para a 

aplicação/validação dos dados teóricos obtidos com a revisão bibliográfica.  

As três publicidades têm em sua semelhança dois personagens fixos, São Pedro e 

o representante da empresa Sundown. Na primeira vemos os dois conversando em uma 

sala de reunião, onde ambos discutem um possível patrocino da empresa ao sol. Não 

sendo negociado dinheiro ou outros bens em troca, apenas existindo uma boa justificativa 

indicando o porquê de tal empresa ser a mais apta a cuidar dos interesses do sol. São 

Pedro é retratado, em todas as propagandas, sempre em estado de grande admiração com 

as informações que lhe são passadas pelo representante da empresa Sundown. 

Quanto as segunda e terceira propaganda, passadas logo após o patrocínio do sol 

já ter sido aprovado (isso na primeira propaganda), os mesmos personagens agora se 

encontram em uma praia, onde pessoas alegres curtem os benefícios do sol e do protetor 

solar. Estas propagandas (a segunda e a terceira) se assemelham a uma prestação de 

contas da empresa a São Pedro. A diferença entre elas é quanto aos assuntos discutidos 

pelos protagonistas.  

Uma delas gira em torno de como a idéia de se patrocinar o sol produziu muitos 

resultados positivos, mostrando os usuários do protetor solar satisfeitos, não apenas pelo 

produto ser bom, mas porque o sol nunca lhes falta, afinal, São Pedro está do lado deles. 

Existindo apenas um pequeno problema a ser solucionado quanto à liberação, ou não, da 

pratica do top less, o qual é proibido pelas leis de onde São Pedro vem, mas incentivado 

pela marca patrocinadora.  

Quanto à outra propaganda é vista uma discussão sobre o porquê da nova formula 

de Sundown ser melhor do que a anterior. Também existindo um pequeno conflito entre 

as normas celestiais e as do patrocinador, onde ao São Pedro após olhar para algumas 

mulheres com minúsculos biquínis vê o céu começar a relampear, referindo-se a fúria do 

                                                 
5 As três propagandas foram veiculadas em diferentes anos, embora sigam a mesma identidade visual e proposta 
criativa. A primeira se chama São Pedro e pode ser acessada em http://www.youtube.com/watch?v=M9S3KOviCJA. 
A segunda com o nome Top Less pode ser acessado pelo site 
http://www.youtube.com/watch?v=luwjzz2RYos&feature=related. Sendo a terceira intitulada Nova Formula e 
acessada em http://www.youtube.com/watch?v=vdHan-1JTVk&feature=related. Todas criadas pela Agência de 
Publicidade e Propaganda DM9, e acessadas no dia 9/06/2009. 
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“chefe” com tal ato praticado, mas nada que não possa ser resolvido, assim como na 

campanha anterior, tudo em nome do sucesso do patrocínio. 

Quanto à metodologia utilizada para análise dos objetos pretendidos considerou-

se a Semiótica da Cultura6, principalmente através dos teóricos Ivan BYSTRINA7 e 

Norval BAITELLO Jr. Quanto ao conceito de imagem foram escolhidas as abordagens 

metodológicas discutidas por Dietmar KAMPER e Has BELTING8, por considerá-las 

mais adequadas aos objetivos pretendidos. Quanto às conseqüências do pós-modernismo 

na publicidade as teorias de LIPOVETSKY são o ponto de partida, quanto a 

modificações sofridas pela religião dentro desse movimento, deve-se a VEITH e a 

MARTINO as bases do presente estudo. 

Sempre que necessário se realizou incursões em diversos teóricos da 

comunicação, sociologia e da religião os quais ajudam a expandir e esclarecer as áreas 

abordadas. Optou-se por dividir o trabalho em cinco seções, as 3 primeiras servindo 

com uma introdução aos temas que afetam diretamente as modificações da mídia, da 

publicidade e da religião. As duas últimas seções são as aplicações, nos corpus, das 

teorias levantadas pela, até então, revisão bibliográfica. As seções, a saber, são: Sobre a 

Atual Sociedade; Religião VS Religiosidade; Novos Parâmetros para a Publicidade; 

Análise das Propagandas; e, Conclusões Finais.  

 
Sobre a Atual Sociedade  

A escatologia religiosa tradicional projetava um futuro onde haveria a redenção 

dos fiéis. Tal escatologia parece ser cada vez mais rejeitada pela religião da mídia. “Em 

sintonia, mídia e religião compartilham o contexto espetacular, no qual vivem, se 

movem e existem” (RAMOS, 2007, p. 189, Cf. LIPOVETSKY, 2000, p. 11). 

O que vemos agora é um rearranjo no campo religioso que inclui, 

especificamente, uma alteração substancial na forma de trabalho das instituições 

religiosas e também da mídia. Começa a haver uma hibridação entre as linguagens 

midiáticas e religiosas, nunca vista antes. Todas essas mudanças podem ser chamadas 

                                                 
6  Para um estudo introdutório sobre a Semiótica da Cultura Cf. BAITELLO, Norval. O Animal que Parou o 
Relógio. São Paulo: Anna Blume, 1998; São Paulo: Anna Blume, 1998, MACHADO, Irene. Escola de Semiótica: A 
Experiência de Tártu-Moscou para o Estudo da Cultura. Cotia-SP: Ateliê Editorial, 2003; MACHADO, Irene (Org). 
Semiótica da Cultura e Semiosfera. São Paulo: Anna Blume, 2007. Sobre as Teorias da Comunicação recomenda-
se: MATTELART, Michèle. História das Teorias da Comunicação. São Paulo: Loyola, 2005; e, HOHLFELDT, 
Antonio; MARTINHO, Luiz C.; FRANÇA, Vera Veiga (Orgs.). Teorias da Comunicação: Conceitos, Escolas e 
Tendências. Petrópolis-RJ: Vozes, 2003. 
7  Uma introdução ao pensamento de Bystrina pode ser encontrado em: BYSTRINA, Ivan. Tópicos de Semiótica da 
Cultura. Pré-print. Trad. Norval Baitello Jr. e Sônia Castino. São Paulo: PUC-SP, 1995. 
8  Grande parte da bibliografia, em língua portuguesa, destes autores pode ser acessada livremente no site do Centro 
Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia (www.cisc.org.br). 
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de pós-modernidade, denominada aqui assim por mera convenção, onde a principal 

conseqüência é que a sociedade passa a se reger principalmente por uma cultura pessoal.  

Outra forte característica da atual sociedade, é que através da cultura de massa o 

ser humano começa a consumir a cultura como um mero produto, e enquanto houver 

demanda, a indústria cultural estará lá para fornecer aquilo que os indivíduos julgam 

estar escolhendo sem nenhuma interferência, mas que na verdade já foi programado 

socialmente. Afinal, é através da mídia onde tais indivíduos entram em contato com 

tendências e modas as quais iram escolher/adotar.  

Por existir uma imensa rotatividade de informações, algo só permanece como 

espetáculo até perder o status de novidade, abrindo espaço para tantas outras novas 

experiências. Tais experiências devem gerar, no individuo, o maior impacto possível e 

se tornará obsoleta rapidamente, abrindo assim o caminho para outras experiências mais 

impactantes oferecidas através de novos meios de consumo.  

Para que um produto/experiência deixe de preencher a demanda das massas, ou 

seja, parar de ser primordial para ser consumido é algo que ocorre de forma rápida. 

Dado à quantidade de possibilidades que a indústria cultural fornece a cada dia, as 

massas acabam por se diluir, não sendo possível para alguém obter todas as emoções e 

produtos sozinhas. As experiências e os grupos são fragmentados e seguem apenas um 

fluxo de euforia, o qual caracterizará quem pertence a cada tribo. 

O que mais preocupa é que junto a tais modificações sociais, também se obtêm 

uma dificuldade de ser racional perante tantas informações, o que conduz indivíduos a 

iniciarem uma substituição mais acentuada do racional pelo emocional, onde se abre 

mão do significado mais profundo em favor do superficial. (cf. SARTORI, 2001). 

Embora tudo o que foi dito até esse momento é perigoso pensar que a pós-modernidade 

e a mídia trazem apenas coisas negativas e devam ser combatidas a todo custo. Até 

mesmo porque fugir de toda a realidade retratada parece ser impossível.  

Tais normas e condutas de vida já estão em funcionamento, e não são fáceis de 

serem rompidas e/ou modificadas. As palavras de LIPOVETSKY advertem os atuais 

críticos sociais de que talvez não seja de todo ruim a atual crise da superficialidade que 

se instaurou: 

Olho novelas de televisão e nem por isso deixo de ler livros. Há quem deseje ver na 
superficialidade da mídia a explicação para todas as nossas misérias, inclusive a da arte 
contemporânea. Ora, esta é pobre e não por culpa dos outros. A pós-modernidade 
encarna, aparentemente, apenas o superficial. Mas, ao mesmo tempo, representa o 
contrário: obrigação de rentabilidade, competição, performance, ser operacional, ter 
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sucesso. Significa também inquietude com o futuro, com a saúde, angústia provocada 
pela insegurança e pelo desamparo. (2000, p. 13). 

 

Assim, pode se concluir duas coisas quanto à realidade social pós-moderna:  

1-) Ela mudou, e muito. Embora tais mudanças tragam coisas negativas será 

possível encontrar também detalhes positivos. A realidade social determinará que 

algumas decisões serão tomadas de forma acrítica e superficial, embora nem todas hão 

de ser assim. A ciência e a racionalidade serão sim abaladas, mas continuaram a existir. 

A religião se modificará, mas também continuará a ser algo intrínseco da humanidade.  

2-) A segunda conclusão soará como uma pergunta: Quais as modificações 

sofridas pela religião e qual a posição que ela terá que tomar para se adaptar a essa nova 

realidade? Não trataremos aqui de possíveis respostas que a religião poderá oferecer, 

não nos compete tão missão. Ao entender o processo de modificações e como isso afeta 

o pensamento social sobre a religião obter-se-a o que interessa. É esse pensamento que 

conduzirá os telespectadores a uma reação perante as propagandas analisadas. 

 

Religião VS Religiosidade 

Se os critérios de medição da experiência é sua capacidade de produzir 

entusiasmo, e não sua profundidade ou utilidade. Tais impactos modificarão o 

funcionamento do sistema social até então vigente, incluindo mudanças nas estruturas 

litúrgicas da religião. Na atual sociedade se percebe uma rejeição das palavras e uma 

substituição destas por imagens (visuais). O que por sua vez, parece ser a conseqüência 

natural, quando pensando a luz das invenções recentes, como o cinema, a TV e o 

constante aperfeiçoamento das tecnologias da internet (KLEIN, 2006, p.21).  

A imagem “já não ilustra a palavra; é a palavra que estruturalmente, é parasita da 

imagem”, a palavra não mais “vem subliminar, patetear ou racionalizar a imagem”. Nas 

palavras de Barthes, o preço pago por tal feito é o fato de a palavra hoje não passar “de 

uma espécie de vibração segunda, quase inconseqüente” da imagem. (BARTHES, 2000, 

333). A conseqüência direta que os cristãos podem sentir de tais modificações é que a 

antiga premissa cristão-protestante, onde a palavra é colocada como fonte de maior 

ensinamento, deixa de ter importância. 

Parece ser impossível negar que hoje se viva em favor de um “realismo mágico”, 

ou seja, o real se mistura ao ficcional, criando uma nova categoria midiatizada de fatos. 

O critério da notícia é nada mais do que o interesse do espectador, assim sendo, temos a 

vida transformada em entretenimento, e como essa às vezes pode ser pouco atrativa, 
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explora-se a criatividade do fictício (Cf. SARTORI, 2001, p. 12; MARTINO, 2003, p. 

33). Embora essa realidade levada aos extremos seja perigosa, também não deva ser 

descartada em sua totalidade. Assim como também não é prudente aceitar todas as 

atuais modificações sem antes existir um pensamento crítico quanto às mesmas.  

Uma das implicações, aparentemente ruins da pós-modernidade, é a 

transformação da cultura e da religião em meros produtos midiáticos-consumistas. 

Quanto a esse paper iremos trabalhar apenas as possíveis crises que a religião 

enfrentará: sendo talvez a maior delas a possibilidade de se existir um caminho inverso, 

onde a TV, a mídia e a cultura secular acabam por sofrer um processo de sacralização, 

destronando a religião como o único local onde se encontraria tais características. (Cf. 

KLEIN, 2006, 222; CONTRERA, 2006, p. 108). Tal fato pode ser verificado nas 

seguintes palavras: “A televisão e o jornal proferem palavras mágicas, das quais o 

cidadão comum não ousa duvidar, e as peças publicitárias apresentam os novos objetos 

mágicos da estação” (CONTRERA, 2005, p. 121).  

Muniz SODRÉ discursando sobre a midiatização da sociedade lembra que 

“chamar a atenção, atrair e manter sobre si mesmo o olhar do outro, converte-se em 

valor moral”, tudo em conseqüência de uma mídia que se torna 

Uma espécie de suporte da consciência prática na medida em que os fluxos informativos 
fazem interface, reorganizam ou mesmo inventam rotinas inscritas no espaço-tempo 
existência. A própria recepção ou consumo dos produtos midiáticos podem ser vista 
como uma atividade cotidiana. E tudo com um conteúdo moral próprio. (SODRÉ, 2006, 
p.29). 
 

A antiga religião institucionalizada se fragmenta e torna-se apenas uma mera 

escolha de consumo para o praticante, o qual leva em consideração apenas o local onde 

pode se usufruir do melhor show transcendental. Ao sofrer essa fragmentação a religião 

passa a ser apenas um mero ato individualizado (não mais sendo importante a 

comunhão em comunidade, embora ela ainda possa existir de forma secundaria. O que 

existirá agora é o que podemos chamar apenas de: uma religiosidade e não mais: 

religião). Onde se vislumbra uma analise homogênea da linguagem midiático-religiosa 

se perceberá o importante papel obtido pela mídia nesse processo de marginalização da 

religião.  

O questionamento atual é referente ao foco da validade obtida pelas imagens 

religiosas ao serem intermediadas pela tela. Parece obvio inferir que o fiel, ao se postar 

diante da tela para ver e ouvir a mensagem religiosa realiza uma ação social. A 

dificuldade é entender em qual momento os programas midiático-religiosos, por 
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diversas razões, acabam por se render à lógica do entretenimento, funcionando apenas 

como um “show ou apresentação midiática” do que propriamente um culto. (BERGER, 

2007, p. 30). Assim como também entender como é possível (se realmente for) um 

simples telespectador separar o que é o sagrado-religioso do sagrado-mídiatico, já que 

ambos são facilmente confundidos quando se utilizam das mesmas mídias. 

As bases para a moderna indústria do entretenimento estão na pratica, comum 

também a diversos segmentos religiosos, de depor o racional e entronizar o sensacional. 

Malena CONTRERA (2005) analisa que a perda da presença real, do telespectador 

dentro de um templo físico sendo o mesmo transferido para a mediação televisiva, acaba 

por sugerir com que o ritual religioso passe a ser apenas espetáculo. “Pode-se participar 

da criação do mundo por meio do ritual, por meio do espetáculo, só é possível consumir 

um mundo que alguém está vendendo” (p.121). Traço este que prejudica a antiga pratica 

de conversão a uma religião, por parte do telespectador, o qual não consegue se tornar 

um “adorador/membro fiel” e é conduzido apenas ao um espírito consumidor (Cf. 

MARTINO, 2003, p. 46).  

FONSECA (2003, p. 274) indica que para se existir “mudanças 

comportamentais, é necessária a vivencia de situações praticas de reforço que permitam 

colocar em ação a nova crença”, o que ao ser associado à crença de que na experiência 

midiática pós-moderna “a experiência tende a ser sua capacidade de produzir 

entusiasmo, não a profundidades de suas impressões” (MORAES, 2006, p. 36) a 

conclusão é que o caminho que aguarda a religião, principalmente dentro da era pós-

moderna, é a de ser apenas um ícone destituído de quaisquer significados mais 

profundos. Servindo aos interesses de uma religiosidade sem maiores pretensões e 

guiada por um espírito consumista. 

Talvez seja importante esclarecer, novamente, que embora a mídia seja de 

primordial importância para todo o processo explanado até esse momento, ela não deve 

ser considerada determinante. As transformações midiático-religiosas foram, e ainda 

são, possíveis apenas devido as já acentuadas modificações sociais fornecidas pela pós-

modernidade. Apenas sendo enfatizadas, ou mesmo, ampliadas/divulgadas pelos atuais 

meios de comunicação de massa, no caso desse estudo a propaganda televisiva. 

 
"ovos Parâmetros para a Publicidade 

Ao se inferir que, quando dois sistemas (ou indivíduos) se encontram eles 

acabam trocam experiências entre si. E isso se dá através de um processo de 
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experimentação do outro, ou seja, um ‘vê’ o outro a partir da sua própria experiência, da 

própria noção que se tem de si. Pode se concluir que o diálogo se realiza a partir do que 

cada um (um e o outro) tem de diferente e de comum.  

Ou seja, sem um referencial próprio de mundo, não há como algum sistema (ou 

alguém) se apropriar do que o outro traz de novo. A identidade se conforma e ganha 

sentido a partir do olhar sobre o outro e do outro sobre o eu. Através desse encontro as 

duas culturas até então distintas, continuam distintas, mas ambas obtém um 

enriquecimento mutuo. O importante é ressaltar que elas não se fundem nem se 

mesclam, sendo que cada uma continua com sua unidade e sua totalidade.  

Levando em consideração o pensamento de que nenhum texto existe isolado, 

sendo todo texto da cultura encontrado em uma mesma esfera, e nesse local comum, são 

criadas divisões entre elas. Divisões tais geradoras dos diversos grupos, crenças e estilos 

contidos no texto maior: a cultura. O que se deve ter em mente é que a cultura não pode 

ser resumida como sendo “um depósito”, mas sim como “um mecanismo, organizado e 

complexo, que recebe, traduz, compacta e interpreta a materialidade produtiva que adota 

a função de signos” (ARÀN e BAREI, 2006. p. 118). 

Deve ser lembrado que o texto publicitário contém uma soma de referências a 

outros textos, muitas vezes sendo veiculados de forma inconsciente (outras, como as das 

propandas analisadas aqui, nem tanto inconsciente). A grande modificação ocorrida 

dentro da publicidade pós-moderna é busca por uma resposta a atual crise da 

visibilidade, onde a totalidadede de informações recebidas por um cidadão é maior do 

que ele poderia processar, sendo por isso levado a um esfriamento da racionalidade a 

substituindo pelas informações mais superficiais.  

Um  paliativo  usado é reduzir  a  duração  dos  spots  televisivos  para  menos  

de  20 segundos, o que na verdade geraria apenas o aumento da velocidade e da 

quantidade das informações. O anúncio tradicional já não consegue fisgar um 

espectador disperso e zonzo entre tantas pressões externas para provar, preferir e 

adquirir. (...) O ‘marketing oculto’ faz malabarismo para tentar contornar a fadiga, 

desenvolvendo técnicas de comunicação que  apresentam  o  produto  de  maneira  

inusitada,  a  fim  de  evitar  que  o  público-alvoperceba tratar-se de uma abordagem 

mercadológica convencional” (MORAES, 2006, p. 42).  

A propaganda passou, a tempos atrás, por um periodo argumentativo, o qual se 

assemelhava a um depósito, com diversas informações a respeito de determinado 

produto e/ou empresa, as quais o consumidor deveria arquivar para poder se decidir pela 
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melhor oferta. Na pós-modernidade, a propaganda se tranforma em uma forma 

dionisíaca de ser produzida. Filmes publicitários cada vez mais estão contando histórias, 

as quais são mais faceis de serem assimiladas e lembradas (BROCKELMAN, 1999, p. 

168). Respeitando a forma de se construir a cultura, mas gerando uma busca, muitas 

vezes desenfreada pelo entretenimento e pelo ludico. 

Cada vez mais, o que importa não é tanto a utilidade funcional do produto, mas o 

status e encantamento obtidos ao se associar a ele. E tal associação se conduz, 

principalmente através da publicidade. Nas palavras de Lipovetsky:  

a  publicidade libertou-se da racionalidade   argumentativa, pela qual se obrigava a 
declinar a composição dos produtos, segundo uma lógica utilitária, e mergulhou num 
imaginário puro, livre da verossimilhança, aberto à  criatividade sem entraves, longe do 
culto da objetividade das coisas (2000, p.8).  

 

Outra caracteristica das propagandas pós-modernas, ligada intimamente ao que 

foi falado até aqui, é a caracteristica, como lembrado por CARRASCOZA e HOFF 

(2009, p.5), de se usar “a ruptura com as grandes narrativas legitimadoras do mundo 

moderno e suas instituições”. Apresentando uma narrativa fragmentada e muitas vezes 

não-linear. Chegando muitas vez, nessas mesmas histórias, à citação de “estilos 

anteriores, de discursos já consagrados e re-significados por novos contextos”. 

Por final, é valido lembrar que em todas essas modificações dos modelos 

vigentes, são encontrados tantos beneficios como maleficios. Os quais precisam ser 

discutidos, mas não o serão nesse espaço. Aqui cabe apenas nomea-los e fornecer as 

principais carateristicas, pois a busca aqui desecadeada é entender esse contexto mais 

amplo para dar bases a uma posterior busca de soluções através de outros trabalhos.  

 
Análise das Propagandas 

Tais inferências levam a demonstrar, de forma breve, o local que a religião e a 

mídia ocupam na pós-modernidade. Nas partes anteriores desse trabalho se enfatizou a 

fragmentação religiosa, proveniente da fragmentação social, as quais vislumbram a 

busca não de um corpo fechado de crença e sim de uma transcendência mística, 

destituídos de maiores significados concretos. A apropriação de icones religiosos na 

criação publicitária acaba por conduzir toda a propaganda a um novo contexto textual: 

diluem-se e/ou perdem-se, por exemplo, a noção da doutrina religiosa original; no 

entanto, a força mítica-religiosa de tais icones continua a se manifestar nos anúncios.  

Por isso é possivel ao se associar a tais produtos sentir o transcedente, como 

escolha de encantamento, sem se curvar a uma logica fechada de religião. Tais 
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propagandas analisadas não podem ser acusadas de distorcer os antigos usos da religião, 

pois como já mencionado isso foi realizado por outros modos, é claro que nela (na 

publicidade) temos a perpetuação/propagação do status quo. 

Na atualidade a busca pelo religioso continua, mas com o diferencial de se alocar 

a lógica de comercio a religião. Não se considera uma pratica estranha ao religioso 

vender o “maior ativo: o sol”, a um patrocínio comercial; ou mesmo fazer vistas grossas 

e liberar o top less, que “pelas normas da casa são proibidas”, mas que para um 

patrocinador pode e deve ser negociável.  

É lógico pensar que de todas as propagandas analisadas em nenhuma se busca 

uma verdade ou crença religiosa. Ao se apresentar São Jorge como o dono/gerente do 

sol, o qual facilmente se curva a lógica comercial, não se tenta produzir uma possível 

conversa ou acordo entre um produto e o celestial. Tanto os telespectadores não são 

enganados, como a propaganda não objetiva tal ato.  

Assim como não é de se estranhar do espanto causado em São Pedro, pelas falas 

do encarregado por explicar o patrocínio. A propaganda ao mesmo tempo em que 

mostra um ser transcendente acaba por indicar que esse ser mesmo tendo poder e um 

local dentro da sociedade, não mais detém conhecimento de como as coisas funcionam 

por aqui e precisa ser informado pelos humanos. Nada mais pós-moderno. 

O ícone religioso, de um santo que governa os elementos da natureza, que faz 

chover ou fornece o sol aos seres humanos é ressaltado e propagando, mas em nenhum 

momento proselitizado. Não se espera uma conversão a tal crença, nem se busca que 

cada vez que alguém compre um protetor solar reze/ore para São Pedro em busca de sol 

(até mesmo porque a marca já o fez pelos telespectadores, ao comprar o patrocínio do 

sol). Por um lado quem preferir ser ateu terá ali ao menos uma boa piada. Quem já 

acreditar em São Pedro (mesmo que de forma diferente do mostrado na tela) se 

identificará com o personagem. Sendo uma combinação perfeita dentro do grande 

retalho de crenças existentes no movimento pós-moderno. 

Com maior ou menor ônus, qualquer pe ainda dssoa pode ser, em um curto espaço de 
tempo, devoto de anjos, seguidor do padre Marcelo, evangelico, métodista, espirita e 
ainda dá tempo, na sexta-feira, de encomendar um despacho na esquina mais proxima. 
(MARTINO, 2003, p. 52). 
 
Se obtém uma religiosidade onde é possivel ao meu santo protetor alugar os 

beneficios do sol, embora sempre acreditando que tudo que ele faz é para o meu próprio 

bem estar, afinal porque escolheria ser encantado por algo que me fizesse mal? Até 

mesmo nas reações esboçadas por Marco Nanini (ator que faz o personagem São Jorge) 
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é possivel ver o encantamento de um santo por um produto, que nas palavras dele, é 

“revolucionario”. Onde a religião pedia em troca uma vida de devoção e labutas hoje a 

publicidade pede apenas seu dinheiro e oferece em troca uma vida de prazeres e 

alegrias; uma praia maravilhosa, cheia de mulheres bonitas e top less a vontade (Cf. 

MARTINO, 2003, p. 50-3).  É possivel se juntar as coisas boas de cada lado, da religião 

um ser transcedente que me ajuda com meu lazer; do produto obtenho proteção aos 

maleficios que o sol pode me causar. Tenho no final todo o lado bom da vida, sem me 

preocupar com chuvas ou cancêr de pele. É um bom negocio. Essa logica comercial 

pós-moderna, nem mesmo São Pedro poderia recusar. 

 
Conclusões Parciais 

É possivel perceber que o que antes eram facilmente definidos como campos 

distintos da cultura, de uma lado a religião e do outro bens de consumo, agora não 

usufruem tanto de uma separação sistemica clara. A mídia que deveria servir apenas 

como propagação de ambos os campos, com suas distinções e similaridades, passa a se 

tornar a forma de união dos mesmo.  

A atual propaganda pós-moderna obtem o poder de produzir um forte 

encantamento, o qual é possivel ser ou não escolhido como estilo de vida valido. O 

dificuldade é quando ela se associada as demais mudanças em outras esferas da cultura, 

é lhe permitido re-criar todo um contexto pré-existente, visando à produção de um novo 

texto singular e autônomo, o qual servirá como nova crença. No caso analisado uma 

crença comercial, onde o produto Sundwon obtem um status de patrocinador do Sol, da 

alegria e acaba por manipular os santos para que eu possa desfrutar dos melhores 

beneficios de uma praia. 

Ao se perceber o deslocamento de dois campos até então distintos, sendo 

associados de forma tão contudente e aberta obtemos exemplifica a citação e a 

fragmentação: a cultura do texto original não existe mais, dado o fator de que nas 

produções culturais pós-modernas há um privilégio de se reproduzir o já vivido ao 

infinito; não se trata de memória, história, mas de um acúmulo de informação fria, sem 

contexto ou significado real. O São Pedro da TV não é o mesmo São Pedro da fé, 

embora também não seja muito diferente. Quanto a isso, não existe enganações, apenas 

é possivel escolher aquilo que se pretende acreditar.  

Iconiza-se a publicidade ao religioso, em busca de uma solução para a falta de 

atenção do individuo devido a avalanche de informações produzidas,  mas tais icones 
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estão destituidos de significados profundos ou verdadeiros (até porque o que é 

verdadeiro se perde, passando apenas aquilo que é preferivel). Tanto a publicidade 

como a religião nada mais são do que uma das possiveis realidades existentes.  

Nas palavras de LIPOVETSKY: “O consumidor seduzido pela publicidade não é 

um enganado, mas um encantado. Em síntese, alguém que acolhe uma proposição 

estetizada. Repito minha fórmula da época: a publicidade funciona como cosmético da 

comunicação”(2000, p. 9). Por final, a atual aposta da publicidade em utilizar vínculos 

mágico-religiosos explícitos parece ser, nada mais do que, uma busca desesperada de 

superar a redundância informativa, a crise fragmentaria do individuo, e a avalanche de 

imagens. Fatores esses desencadeados, em muitos sentidos, pelo atual estilo de vida 

pós-moderno. 
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