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O presente artigo propõe uma análise do Bíblia do Matuto, série de mensagens bíblicas 

ressignificadas e adaptadas à linguagem do matuto, em forma de memes, compartilhadas 

num perfil do Facebook. Tal pesquisa enfatiza a cultura popular a partir da linguagem do 

sertanejo nordestino, elementos da xilogravura e da literatura de cordel no contexto da 

cibercultura. Observamos ainda o doutrinamento religioso enraizado nos usos e costumes 

como estratégia de reaproximação aos símbolos da fé judaico-cristã. Esta observação é 

inserida no contexto da Folkcomunicação, no âmbito da cultura do virtual, da visibilidade e 

mobilidade desse tipo de difusão que supera a limitação do espaço físico. Como 

metodologia empregamos a Fenomenologia e consideramos a Taxionomia de Marques de 

Melo na identificação das expressões típicas dessa cultura. 
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Introdução 

As identidades culturais ressignificadas pela rede não destroem todo o folclore, 

conhecido fora da rede, mas, substituem o folclore antigo por um folclore cosmopolita 

(MARQUES DE MELO, 2001). Essa substituição compreendida como um processo 

ressignificado a partir da cibercultura
3
 (LEVY, 1999), ou cultura virtual

4
 (SANTAELLA, 

2003) está embasada no desenvolvimento e produção de conteúdo comunicacional 

considerando os suportes tecnológicos, descentralização do produtor, e horizontalidade da 

informação.  

Antes de mais vê-se como pertinente registrar que apesar de haver citado os dois 

conceitos referentes a construção da cultura associada ao crescimento do ciberespaço que 

são o de Levy (1999) e o de Santaella (2003), considera-se a análise a partir daquele, 

verificando, entretanto, a relevância do cultura do virtual como resultado da cultura de 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT8 Estudos Interdisciplinares, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 

 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGC) da UFPB, email: simeia.rego@gmail.com. 

 
3 É o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamentos e de valores que se 

desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. 

 
4 Conceito da pesquisadora em semiótica Santaella (2003, p.24) “a cultura virtual não brotou diretamente da cultura de 

massas, mas foi sendo semeada por processos de produção, distribuição e consumo comunicacionais”. 
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massas e cultura das mídias. Assim, a formalização do cotidiano também se daria a partir de 

uma análise da mídia. E sobre o cotidiano falaremos um pouco mais adiante. 

Isto posto, esse artigo lança um olhar sobre Bíblia do Matuto, narrativa 

ressignificada, no âmbito da internet como meme visando aproximar a cultura popular 

nordestina à mensagem bíblica que contém a regra de fé e prática da fé judaico-cristã.  

A análise dá-se a partir de três topificações principais. A princípio faz-se uma 

abordagem teórica sobre os conceitos de comunicação, cultura popular incluindo a inscrição 

da Folkcomunicação como “processo comunicacional” (BELTRÃO, 2001), cotidiano e a 

socialidade, bem como a cibercultura e memes que embasam esta pesquisa.  

Como metodologia para Bíblia do Matuto utiliza-se a Fenomenologia, corrente 

metodológica que estuda o cotidiano e a Taxionomia de José Marques de Melo visando 

identificar os neologismos a partir da adaptação da linguagem regionalista nordestina à 

cibercultura sendo ressignificadas como memes. 

No segundo momento, entra-se na proposta deste artigo, lançando um olhar sobre a 

ressignificação da mensagem sinótica
5
 na oralidade dos Evangelhos associada a cultura 

cristã, a xilogravura, cordel e a linguagem regionalizada do matuto.  

Nesse último tópico apresentam-se as devidas considerações finais, propondo uma 

discussão sobre a ressignificação de elementos da cultura popular e a prática de socialidade, 

considerando se há uma limitação semântica do Sagrado texto milenar quando justaposto a 

esse ambiente virtual que esta sob a dinâmica da velocidade da divulgação e 

hipertextualidade.  

Metodologia 

Considera-se a perspectiva do que Pais (2003) elenca sobre o senso comum. Para 

ele, este é um portador de uma linguística própria, “corresponde a uma determinada 

maneira de interpretar e classificar a realidade” (p.103). Assim, estas manifestações 

culturais, próprias do senso comum e passíveis de interpretação e análise, associadas ao 

cotidiano e à comunicação e à Xilogravura, são identificadas e classificadas na taxionomia 

de Marques de Melo (2008) em gênero, formato e tipo a fim de nos aproximarmos do 

objeto de análise. Assim classifica-se Bíblia do Matuto no gênero Folkcomunicação Visual, 

no formato impresso, do tipo Xilogravura popular.  

                                                 
5 “Por causa [do] paralelismo [entre os três primeiros evangelhos Mateus, Marcos e Lucas] [...] vêm sendo designados 

desde o séc XVIII como os [evangelhos] sinóticos’, palavra tomada do grego e equivalente a ‘visão simultânea’ de alguma 

coisa”. Disponível em: < http://www.vivos.com.br/295.htm>. 

 

http://www.vivos.com.br/295.htm
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A corrente filosófica da Fenomenologia conhecida através dos estudos de Edmund 

Husserl (1859-1938), segundo Triviños (1987, p. 42) “apresenta-se como um ‘método’ e 

como um ‘modo de ver’” o objeto de pesquisa ou fenômeno. A partir dessa corrente aplica-

se como procedimento metodológico a observação não-participante para identificar os 

neologismos compreendidos na adaptação da linguagem regionalista nordestina à narrativa 

dos evangelhos sendo ressignificados como memes, considerando a hipertextualidade 

geradas por essas novas mídias, a velocidade da disseminação bem como o curtir e o 

compartilhar como prática de socialidade no facebook. 

Uma Porção de Teoria 

Partimos do pressuposto da identificação da comunicação com uma necessidade 

intrínseca ao homem. A biologia e a química num diálogo interdisciplinar com a 

comunicação (MORIN, 2011) registram, por exemplo, que nossas células trocam 

informações intra e internamente gerando movimento e, consequentemente, a vida. Nossos 

órgãos trabalham na harmonia rotineira do cotidiano e na lógica fabril da praxis
6
 da vida 

nesse movimento constante e ininterrupto de troca de informações (MORIN, 2011). Nesse 

entendimento, considera-se que o grande sentido da comunicação, dentre os três 

classificados por Dominique Wolton (2004) é o de ser uma necessidade antropológica 

fundamental humana, uma vez que, não há homens sem sociedade à medida que não há 

sociedades sem comunicação.  

No âmbito geopolítico, econômico, social, cristão e a sua relação com a 

comunicação, desenhou-se uma civilização ocidental, a partir da revolução francesa, que 

segundo Mattelard (2000) se tornou o símbolo da modernização em sua luta contra o 

subdesenvolvimento. A comunicação como ideal ancora-se no “caudal iluminista”, uma 

espécie de linha de costura que tece o ideal de universalização social, onde todos os homens 

tornam-se irmãos.  

A partir do triunfo do cinema, em fins do século XIX, a imagem como símbolo da 

educação universal, numa ideologia redentora das redes, segue como esperança para os 

então precussores do socialismo de “abraçar o mundo” (p.40), essa rede tornaria-se a figura 

simbólica da nova organização social.  

                                                 
6 “Conjunto de atividades que efetuam transformações, produções performances a partir de uma competência. E 

competência seria aptidão organizacional para condicionar ou determinar uma certa diversidade de 

ações/tranformações/produções”. MORIN, Edgar. O Método 2: a vida da vida. Porto Alegre: Sulinas, 2011. 
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Por essa via a comunicação humana utiliza-se de várias técnicas desde a fala, até as 

formas, estratégias e suportes para transmitir essa mensagem com eficácia e compreensão. 

Uma das estratégias percebidas é a da cultura, nesse sentido é válido salientarmos o 

seguinte conceito de cultura popular:  

 

A cultura popular abrange todos os setores da vida de um povo, mas 

geralmente indica certa oposição a cultura oficial, erudita. Ela se 

manifesta com maior vigor em sociedades nas quais a divisão de classes é 

acentuada. Dessa maneira, não chamamos a cultura indígena de populares. 

Elas existem por si, independente de qualquer outra. (LUYTEN, 2007, p. 

12) 

 

Nessa compreensão coexiste a Folkcomunicação como: 

 

[...] o processo de intercâmbio de mensagens e meios ligados direta e 

indiretamente, ao folclore e entre as suas manifestações, algumas possuem 

caráter e conteúdo jornalístico, constituindo-se em veículos adequados à 

promoção de mudança social (BELTRÃO, 2001, p.73). 
 

 

Assim, devido a um maior acesso à internet pelo público brasileiro em geral, a 

comunicação passou a fazer parte do dia a dia, não apenas de uma camada economicamente 

privilegiada da sociedade, mas de todas as classes econômicas, através de vários programas 

de inclusão digital.  

Nesse aspecto a nossa análise dá-se no âmbito do evangelizador, que a partir de 

elementos do evangelho e da xilogravura, ressignifica sua narrativa numa linguagem 

regionalista do nordestino, na prática da socialidade, a fim de alcançar, de forma mais 

rápida e artística popular, seu público.  

Ciberespaço , Cibercultura e Cotidiano 

Vislumbramos um exercício da interatividade virtual a partir do século XX, com o 

advento da internet, a rede mundial de computadores, compreendida numa grande teia de 

informações construída na interface da comunicação e das novas tecnologias.  

Devido a essa expansão do “ciberespaço” emerge uma cibercultura, cuja relação 

espaço-temporal é a de que vivenciarmos uma sensação de tempo real, imediato e de 

abolição do espaço físico-geográfico. Desta feita, pretende-se compreender a resignificação 

de elementos da cultura popular para o virtual que possuem elementos concretos, históricos 

e ficcionais e que pode dar-se a conhecer um sentido da folkcomunicação em novos modos 
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de socialidade na rede, compartilhando conteúdo, considerando o aspecto da velocidade, 

hipertextualidade, e a construção de uma demonstração do cotidiano.  

Os autores atuais traduzem o cotidiano em releituras a partir da associação do campo 

sociológico com as ciências da comunicação e da linguagem. Pais (2003) afirma que no 

nada de novo do cotidiano é que encontramos condições e possibilidades de resistência que 

alimentam a sua própria ruptura, ou seja cotidiano é rotina. Além dessa, Featherstone 

(1997) inscreve quatro características mais frequentes desse cotidiano: 1. A esfera feminina 

(da produção e manutenção); 2. da imediatez; 3. do estar-junto, do lúdico e 4. o 

heterogênio, cujo mundo mágico das vozes é mais valorizado que a linearidade da escrita.  

E é na perspectiva da heterogeneidade que essa pesquisa se embasa considerando 

pertinente analisar essas práticas “tecnocomunicacionais” de socialidade (MAFFESOLI, 

1998) na dinâmica desse cotidiano uma vez que o conceito de socialidade segundo o 

sociólogo Maffesoli (1998) é tudo o que se passa no contexto social sem se prender às 

regras.  

E nesse entendimento, a interface do cotidiano, socialidade e a cultura popular no 

âmbito da cibercultura que são mediadas por tecnologias que alimentam “relações sociais 

eletrônicas” (LEMOS, 2003) ressignificadas. 

O que é o Facebook? 

O Facebook é uma rede social que funciona através de perfis e comunidades 

(RECUERO, 2009). O sistema desta rede é visto como mais privado que os demais sites das 

redes sociais, uma vez que, apenas usuários que fazem parte da nossa rede podem ver os 

perfis uns dos outros. É pertinente ressaltar que, atualmente, o serviço possibilita que o 

usuário possa definir suas configurações de segurança, escolhendo se suas postagens serão 

públicas ou não.  

Mimese e Memes 

 Para Morin (2008) o “homem dispõe de possibilidades miméticas extremamente 

diversas” (p. 160) dentre essas ele cita dois tipos de mimeses: a dos imitadores despertos e a 

mimese do sonho.  

O primeiro grupo se enquadraria numa mimese empática total onde, por exemplo, o 

discípulo ressuscita o comportamento do seu mestre mais por intuição interior que por cópia 

detalhada do imitado – o imitador entra no espírito do mestre, na tentativa de igualar-se a 

ele. O segundo grupo é o dos que sonham com seres reais próximos ou desconhecidos que 

tão fielmente lhes aparecem com gestos, ações.  
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O autor denomina esse processo analógico/mimético como um tipo de 

inteligibilidade compreensiva que numa constituição de oposição e complementaridade 

atuam em um dos grandes sistemas de pensamento o simbólico/mitológico/mágico – o 

outro seria o empírico/lógico/racional.  

 Fazendo interface com a nossa área de comunicação identificamos o meme, que 

segundo Dawkins (1979, p.122) é “uma unidade de transmissão cultural, ou unidade de 

imitação”, derivado da palavra grega mimeme, que significa imitação ou representação. 

 Assim no contexto da Cibercultura memes são criados diariamente, e dada à 

capacidade de imitação do ser humano, essas ideias encontram no cérebro um campo fértil 

para sua multiplicação. Para Waizbort (2003, p.27) “A teoria dos memes defende que as 

estruturas linguísticas e ideológicas criadas, intencionalmente ou não, pelos homens, 

possuem uma certa autonomia e evoluem segundo modos talvez análogos às espécies de 

seres vivos na natureza”. 

 O meme se multiplica como viral, que se refere à rapidez com que uma mensagem 

é espalhada no ciberespaço, similar ao crescimento de uma epidemia provocada por um 

vírus, promovendo, por exemplo, o rápido e o amplo conhecimento a respeito de um meme. 

 A origem do viral está associada a ações realizadas por alguns serviços de e-mail 

gratuito, que colocavam uma mensagem automática no final de cada e-mail enviado, 

sugerindo aos usuários de outras contas de e-mail, a criação uma conta neste serviço. 

(WIKIPEDIA, 2012).  

Breve histórico da Oralidade e Cultura Cristã  

Os elementos da cultura popular dão-se em nossa pesquisa na esfera da 

ressignificação da mensagem bíblica os quais são apropriados pela Cibercultura (Levy, 

1999) para divulgar a fé judaico-cristã. Entretanto como proposição o direcionamento deste 

artigo se aterá à ressignificação a partir dos evangelhos que compõem o Novo Testamento, 

da Bíblia Sagrada. E o que seria um evangelho? Segundo Lopes (2011)
7
: 

  

O termo é a tradução da palavra grega euaggelion, “boas novas”, 

usada a princípio para se referir ao conteúdo da mensagem de Jesus 

Cristo e dos seus apóstolos. Posteriormente, a palavra veio se referir 

a um gênero literário específico que nasceu com o Cristianismo no 

séc. I. Lembremos que o Cristianismo, em termos culturais, 

ocasionou o surgimento, não somente de novas músicas, mas 

                                                 
7 Artigo de Augustus Nicodemus Lopes. Disponível em: http://elielgaby.blogspot.com.br/2012_01_01_archive.html 

 

http://elielgaby.blogspot.com.br/2012_01_01_archive.html
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também de gêneros literários como epístolas e evangelhos (LOPES, 

2011, p.1).  

O Apóstolo Lucas, médico, não-judeu – gentio, convertido ao cristianismo – 

inscreve a oralidade do evangelho na cultura da escrita, por meio de pesquisa consultando 

as testemunhas oculares ainda vivas, relatos escritos e orais que remontava aos próprios 

apóstolos, no Sec I, em meados da década de 60 (LOPES, 2011).  Essa transposição da 

oralidade para a escrita durou cerca de algumas décadas e fora necessária para perpetuar 

legitimamente esta mensagem: 

 

Durante os anos que se seguiram à ascensão do Senhor, a pregação 

apostólica foi, sobretudo verbal [...]. Mais tarde, quando começaram a 

desaparecer aqueles que haviam conhecido Jesus em pessoa, a Igreja 

sentiu a necessidade de fixar por escrito a memória das palavras que 

haviam presenciado. Durante certo tempo, circularam entre as 

comunidades cristãs [...] simples apontamentos dispersos e sem conexão. 

[...] Apesar de seu caráter fragmentário, porém, aqueles breves relatos 

representaram a passagem da tradição oral à escrita, passagem que 

presidiu o nascimento dos quatro Evangelhos
8
 (LOPES, 2011, p.1).  

 

Ou seja, estudar a história do cristianismo é estudar a vida de Jesus, e, essa cultura 

cristã há séculos cresce enraizada à cultura ocidental.  

Em tempos recentes a civilização ocidental enfrenta um período de desagregação 

denominada pós-modernidade a partir do mundo cristão ocidental. Nesse âmbito os 

seguidores de Cristo - ou cristãos – cuja missão é continuar reproduzindo a mensagem dos 

evangelhos
9
 utilizam recursos a partir dessas novas tecnologias, no contexto digitalizado da 

cibercultura, na dinâmica das redes sociais. À sua época, Cristo utilizava parábolas a fim de 

aproximar-se de grupos de pessoas consideradas marginalizas da sociedade conforme 

registro no Evangelho de Lucas, na Bíblia Sagrada: 

 
E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar; e 

ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se 

assentou; [...] e falou-lhes de muitas coisas por parábolas. (Lc 13, 1-3) 

 

Consideramos que há um número crescente de sites pela internet e há um leitor-

evangelizador que vai ao encontro de um público que consome cultura popular, ou que 

pertence a este grupo social. Esse interagente (PRIMO, 2003) escolhe disseminar a 

                                                 
8 Texto Evangelhos. Disponível em:< http://www.vivos.com.br/295.htm>. Acesso em: 28 jun. 2012 

 
9  Palavras ditas por Jesus Cristo aos seus seguidores, registradas na Bíblia Sagrada: “Ide por todo o mundo, pregai o 

evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crê será condenado. [...] E eis que Eu 

estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.” (Mc 16, 15 - 16; Mt 28, 20b)  

http://www.vivos.com.br/295.htm
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mensagem cristã contextualizada através de suas ilustrações em xilogravura, ressignificadas 

para o contexto da Internet.  

Essa coesão da xilogravura (Gênero visual) em símbolos (gênero visual) e 

mensagens dos evangelhos (Gênero escrito) é difundida a partir dos suportes digitais, 

programas de computador, que digitalizam as informações por meio de combinação binária 

“1” “0”, cujas imagens, cores compreendem uma hipertextualidade que atende a uma 

velocidade na transmissão da informação (SANTAELLA, 2001), característica dessa lógica 

da rede.  

 Esses interagentes que vivem em meios urbanos, especialmente nas grandes 

metrópoles constituem uma nova geração que incorporam padrões de modernidade e tem 

uma opinião voltada para um público que curte cultura popular (BENJAMIM, 2000) apesar 

de ser aparentemente negativa – como veremos o porquê um pouco mais adiante - mas, que 

pode trazer uma conotação como, por exemplo, a ressignificação de uma mensagem 

milenar.  

Por dentro da Xilogravura e da Literatura de Cordel 

No diálogo das novas tecnologias com o arcaísmo, dá-se a xilogravura, que é uma 

técnica milenar de gravura em madeira (BENJAMIM, 2000). A xilogravura popular 

nordestina é produto da necessidade de impressão em gráficas de pequeno porte, em Recife, 

provavelmente, resultado das circunstâncias econômicas e condições oferecidas à época.  

Uma técnica tão comparada aos folhetos de cordel, que parece ter tido uma imagem 

construída no Nordeste associada a estes livretos populares.  “Parece ter sido introduzida no 

Brasil juntamente com a arte tipográfica” (BENJAMIM, 2000, p.65) 

A literatura de cordel para Câmara Cascudo (2012) é:  

 

uma denominação dada em Portugal e difundida no Brasil depois de 1960 

referente aos folhetos impressos compostos no Nordeste e presentemente 

divulgados e correntes em todo o Brasil. [...] Em Portugal dizem 

‘Literatura de Cordel’ porque os livrinhos eram expostos cavalgando um 

barbante, como ainda acontece em alguns pontos do Brasil.[...] A maioria 

desses folhetos emigrou para o Brasil ingressando no tradição oral. [...] A 

característica da Literatura de Cordel é a sua destinação gráfica, 

circulando em opúsculos pequenos[...] (CÂMARA CASCUDO, 2012, 

p. 398-399). 

 

Num breve histórico sobre o Cordel, na Europa Cristã, na Idade Média, a partir do 

século XII, vários poetas nômades surgiram das andanças promovidas pela Igreja Católica 

para Jerusalém, Roma e Santiago de Compostela e criaram numa manifestação leiga, a parte 
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da então predominante literatura eclesiástica. Visto que o controle da informação e 

comunicação era da Igreja, voltavam contando em forma de versos as novidades da 

aventura e da bravura (LUYTEN, 2007).  

Características tais como: não serem narradas em latim - língua utilizada pela 

literatura clássica medieval - mas uma linguagem regional e o fato do povo e dos nobres 

passarem a contar suas histórias em versos primitivos, popularizou esse gênero literário. 

Como esse fora tomando corpo e forma, em meados do século XV, na Europa, os poetas 

sentiram a necessidade de colocar esse tipo de poesia no papel, visando que chegasse “às 

mais longínquas terras”.  

E chega à França como Literatura de Colportage, na Inglaterra como Chapbook; e 

na Península Ibérica como os Pliegos Sueltos na Espanha e as Folhas Volantes ou Folhetos 

de Cordel em Portugal. 

Chegando ao Brasil, se populariza entre a cultura sertaneja nordestina e continua 

cada vez mais atraindo o interesse das pessoas, agora no contexto de hibridizações 

tecnológicas, as quais auxiliam na popularização e interesse por essa linguagem do matuto 

levando esse gênero a alcançar um novo público que não é apenas leitor ou ouvinte, mas 

produtor de versos de cordel através da internet. E o estudo dessa literatura de cordel, hoje, 

faz parte da Folkcomunicação, 

E quem é esse Matuto? 

O poeta Jessier Quirino, nordestino, sertanejo, relata e retrata em suas obras uma 

leitura feita do sertão nordestino, o resgate dos costumes e as características do sertanejo e a 

sua cultura.  

Segundo Silva (20111) a tradição nordestina retratada em sua obra apresenta o 

matuto, ou o heroi do nordeste cujo cenário é o sertão:  

  Três moleque fedorento morcegando um caminhão / chapéu 

de couro e gibão / bodega com surtimento / poeira no pé de vento / 

tabulêro de cocada / banguela dando risada / das prosa do cantador / 

buchuda sentindo dor/ com o filho quase parido / isso é cagado e cuspido / 

paisagem de interior.
10

( SILVA, 2011, p.1) 

  

 Para Featherstone (1997) heroi é aquele que se opõe a rotina. É o que sobrevive na 

heterogeneidade e falta de sistematização (p. 82). É o que vive na esfera do risco que se 

corre. Seria o doxa (senso comum) versus a episteme (duradouro) para Platão. 

                                                 
10 Entrevista com Jessier Quirino. Disponível em: < http://www.pstu.org.br/cultura_materia.asp?id=12786&ida=0>  

 

http://www.pstu.org.br/cultura_materia.asp?id=12786&ida=0
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O matuto é um personagem carregado de expressões típicas do sertanejo e é aquele 

que evidencia a esperteza do sertanejo, o matuto tem a sua maneira de ver o mundo. Ele 

heterogeniza a padronização cultural em que estamos inseridos. Ele defende a cultura 

nordestina e “nordestinidade” como expressão de um regionalismo cujo universo é 

composto por costumes nordestinos, arcaísmos e neologismos. 

A Análise 

 O espaço destinado aos perfis do Facebook para composição de álbuns com 

fotografias foi utilizado pelo criador
11

 da Bíblia do Matuto com o objetivo de divulgar uma 

série feita com elementos de xilogravura, cordel e trechos de mensagens bíblicas 

ressignificados como memes a partir da necessidade de exposição por intermédio da arte. 

Devido a popularidade dos compartilhamentos, o criador afirma que será uma futura 

fanpage
12

 do facebook.  

 
Essa série tem como principal objetivo disseminar o Evangelho via 

Facebook (a princípio) contando com a força da Cultura Nordestina [...]. 

Adaptar-se às novas mídias é uma estratégia de evangelização. Como 

comunicador sei que a comunicação sofre mudanças e segue tendências. 

Saber se comunicar e se adequar às situações são princípios básicos para 

propagar o evangelho de Cristo.
13

 

   

 

 Nas figuras 1, 2, 3 é possível identificar o grande número de acessos a esses memes 

por meio de compartilhamentos espontâneos. Como exemplo, utiliza-se a Figura 1, Bíblia 

do Matuto #03 que teve até esta data
14

 207 compartilhamentos e 100 curtidas
15

. 

Considerando que cada um desses 207 tenham recebido novos compartilhamentos e 

curtidas, o número de pessoas que passaram a conhecer e propagar essa série se torna de 

difícil mensuração. 

 

 

                                                 
11 Rayan Rodrigues, paraibano, Graphic Designer e Fotógrafo é o criador da série Bíblia do Matuto. 

 
12 Fanpage junção de duas palavras de origem inglesa que significam fan: adepto e page: página. A justaposição dessas 

poderia ser entendida como “páginas para fãs”. Ou seja seriam páginas eletrônicas da rede social facebook destinadas aos 

fãs de conteúdos das páginas ou perfis dessa rede. 

 
13 Entrevista concedida por Rayan Rodrigues.  

Disponível em: < 

http://www.sertaogospel.net/noticias.php?mostrar=noticiacompleta&id=47b2251ea5&fb_source=message>. 

 
14 Último acesso ao álbum em 26 de junho de 2012 

 
15 Compartilhar e curtir são termos apropriados pela rede social Facebook para qualificar o acesso e assistência aos 

conteúdos e mensagens postadas pelos os amigos da rede. 
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Figura 1. Bíblia do Matuto #03. Fonte: 

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=297341497007894&set=a.2959275271

49291.70913.100001961371029&type=3&theater> 

 

 O termo “Virgem Maria” sob o neologismo “vigimaria” ou “vixemaria” está bem 

atrelado ao regionalismo na região nordeste, de um modo geral. Na figura 1 é narrada uma 

parte da história do nascimento de Jesus Cristo, anunciado Filho de Deus. Este é um texto 

clássico, considerando que anuncia a concepção milagrosa de Maria, ainda era virgem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Bíblia do Matuto #05. Fonte: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=298823553526355&set=a.295927

527149291.70913.100001961371029&type=3&theater 

  

Na figura 2 o termo “avexe” é entendido por “ansiedade”. Esse trecho bíblico é 

retirado de um dos sinóticos e relata um discurso de Jesus Cristo às multidões que, segundo 

a narrativa bíblica, os acompanhava. 

Na figura 3 o trecho clássico do Cristianismo obteve mais de mil compartilhamentos 

espontâneos. Nesse texto há uma narrativa da ênfase na intensidade do Amor de Deus, 

segundo a tradição cristã, para com as pessoas, consolidado com a morte, por meio da 

crucificação do Seu Filho Jesus Cristo. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=297341497007894&set=a.295927527149291.70913.100001961371029&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=297341497007894&set=a.295927527149291.70913.100001961371029&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=298823553526355&set=a.295927527149291.70913.100001961371029&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=298823553526355&set=a.295927527149291.70913.100001961371029&type=3&theater
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 Figura 3: Bíblia do Matuto #16 Fonte: 

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=305843992824311&set=a.29592

7527149291.70913.100001961371029&type=3&theater> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Bíblia do Matuto. Fonte: < 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=307957275946316&set=a.295927527149291.70913.

100001961371029&type=3&theater> 

 

A figura 4 diz respeito a uma nota de desculpas do criador da série por utilizar 

algumas figuras em seus memes sem autorização dos autores. Nessa ele expõe que a ideia 

inicial era fazer uma divulgação doméstica, entre amigos próximos, mas, que para surpresa 

dele tomou proporções surpreendentes de compartilhamento na rede. A partir de então o 

criador começou a citar as fontes dos desenhos que utilizava como passou a construir seus 

próprios desenhos com elementos da xilogravura.  

Seguem 05 (cinco) exemplos escolhidos aleatoriamente considerando o conteúdo 

dessas opiniões e comentários relevantes para a análise; esses foram classificados pela 

disposição da ordem das letras do alfabeto latino básico:  

Interagente A) “São formas de chamar a atenção de quem não iria ler um versículo, 

mas [que leem] por achar ‘engraçado’”; Interagente B) que “a palavra de Deus seja 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=305843992824311&set=a.295927527149291.70913.100001961371029&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=305843992824311&set=a.295927527149291.70913.100001961371029&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=307957275946316&set=a.295927527149291.70913.100001961371029&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=307957275946316&set=a.295927527149291.70913.100001961371029&type=3&theater
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desseminada (sic) através da força da cultura Nordestina”; Interagente C) “se torna até mais 

fácil de evangelizar (sic) os parentes do cariri [região que compõe o interior da Paraíba]!” 

Interagente D) “Virei fã do teu trabalho. Na seriedade da brincadeira a Palavra de Deus ta 

[sic] sendo divulgada.”; Interagente E) “Gostei demais... só acho que seria mais original 

ainda se fosse Bíblia do Paraibano! Esse "idioma" não é pra (sic) todo mundo... é NOSSO!” 

Considerando a exposição dos resultados elencados a partir da observação, a 

pesquisa propõe questões a partir da possibilidade de simplificação da mensagem bíblica 

quando ressignificada para a linguagem regionalista nordestina.  

Surge a proposição a partir do código linguístico na linguagem jornalística, por 

exemplo. Esse é composto a partir da diminuição da carga semântica, do aumento da carga 

sintática e aproximação à linguagem escrita da linguagem falada. Em comparação ao texto 

religioso, que possui uma carga semântica muito rica, na tradução para o léxico (a 

linguagem popular) não abriria espaço para a regionalização desse discurso dialógico 

buscando uma popularização das ações e não dos termos bíblicos? Ou seja, não provocaria 

um empobrecimento semântico da mensagem do evangelho? Em um dos depoimentos 

colhidos há um relato de um internauta a respeito da “observação de uma não coesão com o 

real sentido do texto que deveria ser revista e ampliada”. 

Concomitantemente elenca-se algumas direções a serem consideradas a partir da 

originalidade dessa ressignificação obtidas dos depoimentos colhidos de outros interagentes 

uma vez que o interesse dessa pesquisa é deixar caminhos abertos que visualizem a forma 

que essa vai sendo construída, ainda de maneira rudimentar, para posteriores modificações:  

1) quanto a utilização da palavra “matuto”. Segundo o criador da série, este texto é 

escrito para matuto percebido como o heroi do Nordeste que segundo Featherstone (1997) é 

aquele “que sobrevive na heterogeneidade e falta de sistematização” (p. 82); 2) os 

considerados não matutos também leem, compartilham e curtem essa série. Há depoimentos 

de pessoas de Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília que consomem e se interessam em 

difundir o conteúdo disponibilizado;  3) alguns internautas cristãos que também compõem 

esse público tratam a série como forma de apresentar a mensagem do evangelho de maneira 

contextualizada.  

Considerações finais 

 As redes sociais alargaram as possibilidades de comunicação, cujo conteúdo ainda é 

construído pelo interagente ou cidadão-globalizado. A Folkcomunicação, que estuda o 

processo de comunicação traduz uma ponte de possibilidades de diversificar o acesso às 
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culturas populares pelas redes sociais, que ressignificam para as mídias digitais, pela 

cibercultura ou cultura do virtual que é evidenciada pelos suportes e descentralização do 

produtor do conteúdo. 

 O álbum “Bíblia do Matuto” evoca uma manifestação artística original repleta de 

sentidos e significados. Utiliza-se de elementos da xilogravura, cordel, linguagem do 

regionalismo nordestino e a mensagem do evangelho ressignificados para o ambiente da 

cibercultura, digitalizado, hipertextual e veloz, numa tentativa de reaproximar a mensagem 

bíblica e cristã a um público que compreende a cultura popular e que acessa a Internet. 

Entendemos como a Bíblia do Matuto para o matuto que há dentro de nós. 

A oralidade, narrativa comunicacional acessível e popular, que compõe tanto os 

primórdios da mensagem do evangelho quanto o da literatura de cordel foram preservadas 

por meio da escrita. O estudo dessa linguagem hibridizada podem ser compreendidos, hoje, 

numa narrativa hipertextual da rede e narrativa popular do matuto. 

E através da Folkcomunicação é possível perceber esse diálogo inscrito pela 

simbologia e difundido, hoje, na prática da socialidade nas redes sociais, no compartilhar 

espontâneo entre os internautas. Investir no conhecimento e acesso ao processo de 

comunicação popular, na expressão de sua ciência e seu conceito é tarefa do comunicador 

que pratica a comunicação.  
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