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Estudante evidencia os processos de “produção de presença” e “cultura do encontro” nas 

visitas do Papa Francisco ao Brasil 
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Fé na ponta dos dedos: cultura do encontro e produção de presença na Jornada 

de Francisco, dissertação de mestrado de Joice de Araújo Reis do Programa de pós-

graduação em Comunicação (PPGCom) da UERJ em 2014 revela a importância da 

dimensão material como uma nova maneira de pensar fenômenos sociais. Esses 

acontecimentos demandam experiências sensoriais e engajamento dos corpos e outros 

elementos físicos.  

O estudo de 2014, orientado por Erick Felinto de Oliveira, tem como base a 

observação de alguns momentos da visita do Papa Francisco ao Brasil. Joice busca 

compreender de que forma os processos de “produção de presença” e “cultura do 

encontro” são evidenciados (por meio de gestos, expressões ou discursos) e traduzem, 

dessa maneira, uma necessidade contemporânea por eventos que retomem o âmbito 

espacial da nossa existência. 

Diferentemente do que costuma acontecer, Joice conta que foi o objeto de estudo 

quem a encontrou, durante uma experiência pessoal de voluntariado religioso na Jornada 

Mundial da Juventude (Rio 2013). “Os primeiros raios de sol trouxeram com eles um 

insight que me permitiria pela primeira vez vivenciar um encontro com um objeto de 

pesquisa (...) naquele instante, sentada no meio fio, olhando para aquela multidão que 

alterava completamente a paisagem da praia [de Copacabana] onde ainda predominava 

um silêncio instigante, tinha a impressão de estar experimentando esse encontro, em que 

a presença remete principalmente à sensação de ser atingida no corpo por um momento 

de intensidade.” É o que escreve Joice em sua tese. 

 

As referências e a organização da pesquisa 

A pesquisadora utiliza como referência a abordagem das Materialidades da 

Comunicação e propõe analisar as demandas da cultura contemporânea por práticas de 

comunicação voltadas para a hiperestimulação dos sentidos, diante de um cenário 

marcado pelo excesso de tecnologias digitais. Joice parte de uma metodologia 

essencialmente interpretativa. A ideia de “produção de presença” de Gumbrecht (2010) é 

apresentada para ajudar a compreender nossa relação com as coisas do mundo a partir de 

efeitos visuais e táteis com o que está diante de nós. A pesquisa se organiza de forma que 

parte de um fenômeno concreto (JMJ 2013) e, durante o percurso, dialoga com as teorias. 



 

A pesquisa se encarna 

A noção da “produção de presença” se relaciona com a promoção da “cultura do 

encontro” proposta pelo Papa Francisco, que tem como princípio o poder do contato 

pessoal, capaz de tocar efetivamente as pessoas. Depois da eleição de Francisco para o 

cargo máximo da Igreja católica, essa proposta representa uma adequação no estilo de 

agir e de comunicar de uma das instituições mais influentes do mundo. 

O corpo é destacado como primeiro e fundamental meio de comunicação 

principalmente nas formas de comunicação presenciais, que requerem linguagens como 

fala e gestos. Dessa forma, surge um anseio coletivo por fenômenos que, antes de tudo, 

toquem o corpo. Dentro desse contexto, as visitas do Papa a diversos lugares do Brasil, 

por meio de sua corporalidade, é capaz de produzir afetações, emoções e construir laços. 

Momentos específicos da visita do pontífice colocam em evidência essa forma de 

comunicar que privilegia a experiência corpórea, entre eles: visita à comunidade de 

Varginha, no Complexo de Manguinhos, Zona Norte do Rio de Janeiro; ao Hospital São 

Francisco de Assis, na Tijuca; a visita ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São 

Paulo; a Festa da Acolhida e a Missa de encerramento na Praia de Copacabana. A ideia 

de megaevento (Freitas e Fortuna, 2009), que enfatiza a sinestesia, e os conceitos de 

“epifania” também ajudam a construir a proposta de Joice.  

A repercussão gerada na mídia e a mobilização das pessoas em torno das 

iniciativas de encontro promovidas por Francisco alimentam ainda mais o desejo da 

presença física. Esse paradigma pode ser visto como uma reação da sociedade a um 

ambiente predominantemente cartesiano nos últimos tempos. 

 

O que ficou de palpável 

Diante do constante e acelerado desenvolvimento das tecnologias de comunicação 

que demandam um maior engajamento corporal como meio privilegiado para o 

desenvolvimento de experiências sinestésicas, a pesquisa ajuda, a partir da observação de 

um fenômeno concreto, a empreender uma leitura mais aberta à dimensão material do 

evento religioso. O trabalho traz a variedade de maneiras pelas quais esse aspecto corporal 

e físico é experimentado, seja por meio de abraços, gestos carismáticos, símbolos e ícones 

católicos ou discursos que são acolhidos pela sociedade. Tudo isso ajudou a construir um 

legado da passagem de Francisco pelo Brasil. 

 

 


