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Resumo 

 

     A partir do conceito de cultura apresentado no texto Estrutura do texto artístico, de 

Lotman, O sagrado e profano, de Mircea Eliade e da estrutura do signo, segundo as 

pesquisas de Santaella com base nos trabalhos de Peirce, neste trabalho pretendemos 

confrontar as médias empregadas na identificação dos espaços considerados sagrados na 

cultura religiosa. Embora este trabalho faça inferência  a um tema encontrado em todas 

as culturas ele está delimitado a algumas imagens coletadas na cidade de Sorocaba e ao   

signo poético na construção do espaço sagrado, na atualização do mito na sociedade 

contemporânea, à importância  dos recursos comunicacionais aliados às séries culturais 

religiosas e às estruturas dos templos, ou espaços sagrados que, assim como os medos 

dos fenômenos naturais e outros criados pelos próprios homens, aumentam a cada dia. E 

é esse crescimento desordenado e desestruturado que cria a necessidade de uma 

identificação visual externa ao templo que, com auxílio das técnicas  empregadas na 

publicidade contemporânea, criam além da linguagem simbólica  um logotipo de 

identificação tanto para o público integrante de uma determinada massa fechada quanto 

para os não integrantes. 
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O silêncio das palavras e os sons das  imagens: uma análise semiótica da 

comunicação visual de alguns templos (igrejas) de Sorocaba 

 

As categorias do pensamento humano jamais 

são fixadas de uma forma definida, elas se 

fazem, se desfazem, se refazem 
permanentemente, mudam conforme o lugar 

e época. 

           (Emile Durkheim)                                                             

                                                                            

Com os avanços das tecnologias e dos meios de comunicação o discurso de 

atualização dos mitos sempre encontrou sua expressão na história cultural das diferentes 

sociedades e comunidades. Por se tratar de uma primeiridade,  os rituais e mitos, por 

séculos, foram atualizados com base na média primária, ênfase na comunicação inter-

pessoal. Porém, com descaracterização dos espaços sagrados, o símbolo, representado 

pelos componentes dos espaços sagrados, cedeu lugar, em inúmeros exemplos, aos 

ícones e  índices baseados nos princípios da cultura bíblica cristã.  Os espaços sagrados 

(igrejas) contemporaneamente se tornaram um campo muito extenso nos pequenos e 

grandes centros urbanos, por isso nesse trabalho nos delimitaremos à análise dos 

símbolos, ícones e índices das seguintes denominações: Igreja Quadrangular, Igreja 

Adventista do Sétimo Dia, Igreja Católica Apostólica Romana, Batista, Igreja dos 

Santos do Últimos Dias, Congregação Cristã no Brasil, Leão de Judá, Assembléia de 

Deus.            

Este estudo se fez a partir do conceito de cultura apresentado no texto Estrutura 

do texto artístico, de Lotman, no qual  a cultura é estudada como linguagem que 

envolve todas as manifestações artísticas, desde a arte à culinária. E para seu 

aprofundamento essas manifestações estão divididas  em duas. A primária é a verbal, 

devido à necessidade das palavras para explicar as manifestações verbais e também  as 

demais, porque para explicar um gesto, um olhar, por exemplo, necessitamos das 

palavras.  A secundária, que se refere ao signo não verbal, uma vez que a linguagem 

tem uma moldura que se estrutura infinitamente. A moldura é a representação do real, 

porém não é o real e, cada vez que criamos uma moldura, criamos um novo mundo. A 

concepção de sagrado, destacada por Mircea Eliade, é conceituada por Alves (1999, p. 

25) com a afirmação seguinte: “ Nenhum fato, coisa ou gesto, entretanto, é encontrado 
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já com as marcas do sagrado. O sagrado não é uma eficácia inerente às coisas. Ao 

contrario coisas e gestos se tornam religiosas quando os homens as batizam como tais.” 

 

 Essa criação de novas molduras e novos mundos (conceitos) também pode ser 

percebida nos estudos de Santaella sobre a estrutura triádica do signo. Ao analisar, 

tendo como referencial os estudos de Charles Sanders Peirce,  essa relação triádica de 

novos conceitos ou molduras é criada a partir do  objeto, que é o referente; o signo que é 

a representação parcial do objeto; o intérprete, que recebe e, depois da recepção, produz 

a semiose, que gera no intérprete a idéia de um novo signo. 

Peirce (SANTAELLA, 1995) a partir das divisões e subdivisões do signo 

estabelece a classificação dos signos em três categorias principais. A primeira refere-se 

à tricotomia do signo em si mesmo. Esta categoria é subdividida por Peirce da seguinte 

forma: o signo que é uma qualidade (qualissigno), o signo que é um evento singular 

(sinsigno), e o signo que é uma lei (legissigno). 

Na segunda categoria verificam-se, com analogia direta, a relação de semelhança 

(ícones), a relação estabelecida por meio de um indício ou indicação (índices), e por 

último, nesta categoria, os signos que são estabelecidos por convenção (símbolos). 

A terceira categoria está centralizada na relação entre o signo e o seu 

interpretante. São as relações pragmáticas do signo, caracterizadas por signos que 

funcionam como possibilidades que podem ou não se verificar (rema); um signo de fato, 

de existência real (dicissigno), com base em uma interpretação individual; e, por último, 

os signos da razão, da lei (argumento). 

As categorias fenomenológicas são em primeira instância constituídas, segundo 

Peirce, pelas primeiridade (pura qualidade, frescor, novidade, intangível, intuição); 

secundidade (ação / reação, leis físicas); e terceiridade (raciocínio lógico, que ocorre 

quando começamos a programar tudo aquilo que recebemos). 

Neste trabalho pretendemos confrontar as médias empregadas na identificação 

dos espaços considerados sagrados na cultura religiosa. Embora este trabalho faça 

inferência  a um tema encontrado em todas as culturas ele está delimitado a algumas 

imagens coletadas na cidade de Sorocaba, ao   signo poético na construção do espaço 

sagrado,  na atualização do mito na sociedade contemporânea, a importância  dos 

recursos comunicacionais aliados às séries culturais religiosas e às estruturas dos 
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templos, ou espaços sagrados que, assim como os medos dos fenômenos naturais e 

outros criados pelos próprios homens, aumentam a cada dia. E é esse crescimento 

desordenado e desestruturado que cria a necessidade de uma identificação visual externa 

ao templo que, com auxílio das técnicas empregadas na publicidade, conforme destaca 

Juremir M. da Silva ao conceituar de forma simples as três fases da publicidade na sua 

relação com o produto: 

 

Na primeira fase, primitiva ou ingênua, vendia-se um valor de 

uso. [...] com facilidade podia-se denunciar uma “propaganda 
enganosa”. Algo precisava ser feito. Criou-se a segunda fase, 

uma etapa altamente sofisticada e estratégica, a publicidade 

conceitual. [...] A terceira etapa dessa entre comunicação e 
mercado por meio da publicidade já não se contenta em 

vender um conceito. Deseja-se vender um imaginário, ou seja, 

um reservatório de imagens e sensações e um motor que 
impulsione as ações de cada consumidor. ( SILVA, p. 161- 

162).   
 

 

 Com uma linguagem simbólica e os recursos da publicidade, acima destacados, 

criam-se logotipos de identificação para o público integrante ou não de uma 

determinada massa fechada, como um forma de uma individualização  religiosa nos 

novos e multifuncionais espaços sagrados do homem religioso.  E essa identificação 

encontra seu referente na terceira fase da publicidade conceituada por SILVA, porque 

sua finalidade é promover a troca de um imaginário ou o intangível, mesmo que isso em 

algumas situações envolva valores em nome do sagrado.  

 

Ao considerarmos a cultura arcaica dos espaços sagrados criados pelos homens 

percebemos o predomínio do símbolo que, segundo a teoria peirciana, são os signos 

estabelecidos por convenção. Desta forma,  construídos com suntuosidade ou 

simplicidade, não era / é difícil identificar um espaço sagrado / igreja, no qual as 

atualizações dos mitos de origem e os rituais eram / são transmitidos e retomados há 

séculos. Segundo Eliade: 

 

Para o homem religioso, o espaço  não é homogêneo: o espaço 

apresenta roturas, quebras; há porções de espaços qualitativamente 

diferentes das outras. “Não te aproximes daqui, disse o Senhor a  
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Moisés; tira as sandálias de teus pés, porque o lugar onde te encontras 

é uma terra santa.” (Êxodo, 3:5) Há, portanto,  um espaço sagrado, e 

por conseqüência “forte”, significativo, é há outros espaços não-

sagrados, e por conseqüência sem estrutura nem consistência, em 

suma amorfos. Mais ainda: para o homem religioso essa não 

homogeneidade espacial traduz-se pela experiência de uma oposição 

entre o espaço sagrado - o único eu é real, que existe realmente - e 

todo o resto, a extensão informe, que o cerca. (ELIADE, 1992, p. 25)   

 

A necessidade dos espaços sagrados e dos mitos de origem se deu tanto para 

explicar alguns fenômenos da natureza para os quais a ciência ainda não encontrara 

explicações e para amenizar a fragilidade do ser humano diante de uma natureza 

agradável e hostil.  De acordo com os padrões clássicos os espaços sagrados eram 

construídos a partir de uma simbologia, isto é, tudo que constitui um templo, por 

exemplo, era / é um símbolo que provoca harmonia com o todo.   

 

Com a ampliação dos medos criados pelo próprio homem, além dos mistérios 

ainda ocultos da natureza, e o emprego da media secundária que segundo Goody, em 

relação ao emprego da escrita pela religião, destaca:  

 

O Egito fornece-nos uma das primeiras religiões escritas,  um culto 

sacerdotal com um templo em que o ensino e até o uso da escrita 

acabaram por se encontrar largamente concentrados nas mãos dos 

sacerdotes; tal qual na Mesopotâmia, a escrita era fundamental tanto 

para a religião como para o clero. Geograficamente, essa religião  

encontrava-se confinada principalmente dentro das fronteiras políticas, 

e talvez seja significativo o facto de ter sido apenas com a escrita 

alfabética que algumas religiões quebraram decisivamente as suas 

fronteiras nacionais para se tornarem religiões de conversão. 

(GOODY, 1986, p. 19) 

 

 

 A media terciária aliada à primária e secundária, fomentou ainda mais  uma 

multiplicação,  aparentemente descontrolada,  de interpretações das narrativas míticas, 
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aqui delimitadas às religiões baseadas nos textos bíblicos, que convergem para 

crescimento de denominações religiosas que num período curto da história está 

mudando o símbolo da estrutura dos espaços sagrados para se misturar com espaços 

comuns dos grandes e pequenos centros urbanos. Contemporaneamente ao andarmos 

pelos diferentes bairros em diferentes cidades percebemos mudanças relevantes em 

relação aos espaços sagrados aproximando-se dos espaços comerciais, em muitos casos 

por um período delimitado (alugado). Uma das causas dessas mudanças nos espaços 

sagrados  pode ser relacionada ao grande crescimento das diferentes religiões no Brasil, 

como nos informa a estatística do IBGE com relação à distribuição dos números da 

população, segundo a religião no Brasil  nos  censos  de 1951, 1991 e 2000.  

 

 Distribuição dos Números da População, segundo a 

Religião no Brasil em 2000 

Religião / Doutrina Total Homens Mulheres % 

          

Católica Apostólca Romana 124.976.912 61.806.740 63.170.173 73,60 

Evangélicas 26.166.930 11.497.751 14.669.179 15,41 

Espírita 2.337.432 954.350 1.383.082 1,38 

Espiritualista 39.840 8.550 31.290 0,02 

Umbanda 432.001 210.019 221.981 0,25 

Candomblé 139.328 68.126 71.202 0,08 

Judaíca 101.062 48.978 52.084  

Budismo 245.870 120.246 125.625  

Outras Religiões Orientais 181.579 69.556 112.022 0,11 

Islâmica 18.592 12.011 6.581 0,01 

Hinduísta 2.979 1.757 1.222 0,00 

Tradições Esotéricas 67.288 30.498 36.790 0,04 

Tradições Indígenas 10.723 4.991 5.732 0,01 

Outras religiosidades 1.978.633 900.437 1.078.196 1,17 

Sem religião 12.330.101 7.442.834 4.887.267 7,26 

Não determinada 382.489 185.436 197.053 0,23 

Total Geral 169.799.170 83.576.015 86.223.155  

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
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Distribuição dos Números da População, 

segundo a Religião no Brasil em 1991 

 

Religião / Doutrina 

 

Total 

 

% 

      

Católica romana 121.812.771 82,96 

Outras cristã tradicional 553.949 0,37 

Evangélica tradicional 4.388.281 2,98 

Evangélica pentecostal 8.179.706 5,57 

Cristã reformada não determinada 621.298 0,42 

Neo-cristã 875.219 0,59 

Espírita 1.644.355 1,12 

Candomblé e umbanda 648.489 0,44 

Judaica ou israelita 86.416 0,05 

Oriental 368.578 0,25 

Outras 94.556 0,06 

Sem religião 6.946.221 4,73 

Sem declaração 595.979 0,40 

      

Total ..................... 146.815.818   

Fonte: Censo Demográfico do Brasil - IBGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

Distribuição dos Números da População,  

segundo a Religião no Brasil em 1940 e 1950 

 

Religião / 

Doutrina 

 

Total em 1940 

 

% em 1940 

 

Total em 1950 

 

% em 1950 

          

Católicos 39.177.880 95,2 48.558.854 93,7 

Protestantes 1.074.857 2,6 1.741.430 3,4 

Espíritas 463.400 1,1 824.553 1,6 

Budistas 123.353 0,3 152.572 0,3 

Israelitas 55.666 0,1 69.957 0,1 

Ortodoxos 37.953 0,1 41.156 0,1 

Maometanos 3.053 --- 3.454 --- 

Outras Religiões 110.849 0,3 140.379 0,3 

Sem Religião 87.330 0,3 274.236 0,5 

          

Total ..................... 41.134.341   51.806.591   

Fonte: Censo Demográfico do Brasil - IBGE 

  
 

 

     

http://www.edeus.org/edeus/religiao.htm   Acesso 27/10/2008. 

http://www.edeus.org/edeus/religiao.htm
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É nesse contexto de crescimento, em parte provocado pelo emprego dos meios 

de comunicação de massa considerados por décadas, como foram conceituados pelos 

representantes da Escola de Chicago, como meios de perversão e incentivadores do mal, 

que a comunicação visual ganha importância e se faz necessária para a identificação de 

um grupo social – uma massa fechada – que busca além da média inter-pessoal  os 

recursos dos meios de comunicação de massa para se afirmarem numa sociedade 

heterogênea em relação aos mitos de origem.  Aqui delimitaremos nosso trabalho aos 

símbolos (a estrutura dos templos), ícones  e índices (o logotipo das fachadas de 

algumas igrejas) como média secundária utilizados para identificação externa das 

denominações anteriormente citadas. A afirmação seguinte de Wolf  nos ajuda a 

entender a necessidade das mídias secundárias e terciárias na atualização dos mitos por 

diferentes grupos sociais.   “Quanto mais expostas as pessoas são a um determinado 

assunto, mais o seu interesse aumenta, à medida que o interesse aumenta, mais as 

pessoas se sentem motivadas para saberem mais acerca dele.” (Wolf, 1985, p. 34) 

Wolf, nesse fragmento, não se refere diretamente à comunicação poética do mito 

de origem, porém é possível verificar a mudança do símbolo, que por convenção se 

relaciona com o todo, na identificação dos espaços sagrados para os ícones que 

estabelecem uma relação de semelhança,  ou índices ao estabelecer a relação por meio 

de indícios ou indicações.   

 

       Dentre as imagens coletadas podemos analisá-las em dois grupos: um 

representado pelo predomínio dos símbolos (Igreja Católica Apostólica Romana, 

Congregação Cristã no Brasil e Igreja dos Santos dos últimos Dias)  isso não exclui os 

ícones e índices,   e o segundo no qual há o predomínio dos índices e ícones (Igreja 

Quadrangular, Adventista do Sétimo Dia, Batista, Leão de Judá e Assembléia de Deus). 

Imagens do primeiro grupo: 
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Igreja Católica Apostólica Romana  - Aparecidinha 

    

Igreja Católica Apostólica Romana  - Aparecidinha 

 

 

                  

 Igreja Católica Apostólica Romana         Congregação Cristã - Aparecidinha      

Vila Angélica             
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Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos     

Últimos Dias   
 

Nesse grupo de imagens percebemos o conceito do símbolo - os signos que são 

estabelecidos por convenção - porque mesmo sem o recurso do logo de identificação a 

padronização das estruturas nos remete ao conceito de espaço sagrado. Ao 

considerarmos apenas as imagens externas podemos identificar, nas imagens da igreja 

Católica, um índice, que é também símbolo e ícone, empregado por várias religiões: a 

cruz. Outro aspecto semelhante entre essas construções são os espaços além da área 

construída.  A Igreja Católica faz referência ao conceito explorado por Mircea Eliade ao 

se referir ao espaço sagrado como centro do mundo, pois as catedrais, como é exemplo 

a de Sorocaba, está projetada no centro da cidade.  

Já no segundo grupo de imagens somente o símbolo não é suficiente para 

identificação dos espaços sagrados. Em alguns casos se aproximam ou se misturam com 

os espaços considerados, pelo homem  religioso, como profano. E em uma linguagem 

vazia de significados simbólicos, do ponto de vista do sagrado, se misturam com os 

espaços comercias como podemos verificar nas imagens seguintes. 

         

Igreja Quadrangular - Pq. Das Laranjeiras              Assembléia de Deus - Pq. Das Laranjeiras 
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Avenida Itavuvu                                                     Placa externa - identificação 

 

     

Igreja Mundial do Poder de Deus  - Av. Itavuvu 

 

        

Adventista do Sétimo Dia                        Adventista do Sétimo Dia - Vila Fiori 

Aparecidinha 
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   Nas imagens do segundo grupo percebemos a importância dos recursos da média 

secundária para a identificação permanente ou temporária dos espaços sagrados. Não 

existe  uma padronização simbólica. Os motivos são inúmeros, mas aqui o que nos 

importa é a comunicação visual e simbólica presente nos logos de templos adaptados 

para se distinguirem dos espaços  profanos - para o homem religioso -  ou comerciais - 

na sociedade capitalista.   

   Com base nas imagens desses logos além das informações denotativas há uma ênfase 

nos símbolos bíblicos  que em relação ao todo atuam como ícones - relação de 

semelhança - ou índices - relação estabelecida por meio de um indício ou indicação.   

   A cruz ícone de salvação para quase todas as religiões cristãs, a pomba figura do 

Espírito Santo e a Bíblia  são exemplos dos índices presentes nos  logos e fachadas dos 

espaços sagrados adaptados.  O que nos remete à citação de Wolf (1985, p. 37) é a 

seguinte afirmação de Eliade (1982, p. 61): 

 

Mas visto que se instalar em qualquer parte, habitar um espaço, 

equivale a reiterar a cosmogonia, e portanto a imitar a obra dos 

deuses, para o homem religioso toda decisão existencial de se “situar” 

no espaço constitui, de fato, uma decisão religiosa. Assumindo a 
responsabilidade de “criar” o mundo que decidiu habitar, não somente 

cosmiza o Caos, mas também santifica seu pequeno Cosmo, tornando-

o semelhante ao mundo dos deuses. A profunda nostalgia do homem 
religioso é habitar um mundo divino, ter uma casa semelhante `”casa 

dos deuses”, tal qual foi representada mais tarde nos templos e 

santuários. Em suma essa nostalgia religiosa exprime o desejo de 

viver num Cosmos puro e santo, tal qual era no começo, quando saiu 
das mãos do Criador. 

 

   Como está evidente nas imagens anteriores essa reconstrução da nostalgia 

destacada por Eliade não segue, em sua maioria, mais os parâmetros dos espaços 

sagrados clássicos e aqueles que ainda seguem esses parâmetros também estão 

utilizando outros recursos de comunicação que extrapola a comunicação inter-pessoal 

eficiente, mas insuficiente em um mundo globalizado e dependente das médias 

comunicacionais. Caracterizando, com isso, os logos e fachadas como um recurso    não 

suficiente em si mesmo, entretanto, capaz de identificar e se remeter aos elemento da 

cosmogonia presente em todas as culturas.          

 Nota-se que esses signos se aproximam muitíssimo do modo de comunicação 

dos espaços comerciais. Desta forma, essa comunicação se aproxima cada vez mais da 
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publicidade e do “negócio”, a serviço do capital. Pois, segundo Hans Beting (p. 05) 

“para a religião a maneira de se apresentar na mídia é hoje em dia uma questão de vida 

ou morte”.  E em um ambiente saturado pela comunicação e fetichismos visuais nos 

quaisl, de acordo com Norval Baitello Junior, a imagem é o agente e o sujeito (o 

homem) o paciente o emprego dos símbolos sagrados em espaços múltiplos, em relação 

à ocupação faz a religião pensar a publicidade (letreiros, placas, fachadas, símbolos ) 

como um dos maiores indicadores  da capacidade humana, mesmo com os avanços 

tecnológicos e científicos, de  tornar sagrados  coisas, gestos  e espaços. 

 

Considerações finais 

 

 Apesar das divergências sobre seus conceito, comunicação  pressupõe 

compartilhar saberes e ciências, isto é, exprime relações. E, na sociedade atual, 

as relações humanas contam cada vez mais com os recursos tecnológicos, porém 

é perceptível que esses recursos, devido a rapidez e quantidade, ainda não 

conseguiram superar as relações humanas diretas, média primária, pois 

comunicação utiliza o conceito de consciência. E mesmo os recursos 

tecnológicos auxiliando, quando se emprega, por exemplo, o logo para 

identificar determinada religião, uma massa fechada, ou para  simbolizar a 

origem e o destino  emprega o meio afirmando ser apenas um canal e não como 

fim em si mesmo, o importante, portanto, no ato comunicacional, é cada 

indivíduo ter consciência de que comunicação significa troca de saberes e isso só 

é possível entre os seres humanos, seja na simbologia ou na comunicação 

denotativa, do ponto de vista peirceano, é igual comunicação denotativa, não 

seria comunicação poética, ou conotativa.  
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