
Pela fé, estamos conscientes de que temos necessidade... 
de redescobrir o mandato de habitar a nossa história e anunciar, 
com toda a comunicação, a boa notícia do Reino.
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Das crianças entre 2 e 5 anos, 58% jo-
gam videogame, sabem distrair-se 
com o iPad, mas não sabem andar 

de bicicleta, e 11% não sabem amarrar os sa-
patos e não sabem responder corretamente 
quando lhes é pedido o endereço da própria 
casa. É o destino da screen generation que, a 
partir dos primeiros meses de vida, tem o 
que fazer com os display do computador, 
videogame, celular e dos dispositivos touch 
como tablet e smartphone antes de ter apren-
dido habilidades úteis na vida diária.

São apenas os últimos dados de uma pes-
quisa que pretendia monitorar como mudou 
a interação entre as crianas e as tecnologias.

A geração Y
A era digital é caracterizada por uma ge-

ração jovem que nasceu com as novas tec-
nologias, é por elas plasmada, usa-as com 
grande desenvoltura e, infelizmente, tam-
bém, com grande indiferença e inconsciência 
dos mecanismos que as regem, atentos a um 
uso apenas oportunista, funcional. Mudam o 
modo de comunicar, a percepção do tempo 
e do espaço, o conceito de realidade, como 
também o modo de criar os filhos, de ali-
mentá-los e de educá-los, de aprender e de 
ensinar.

Descrever os jovens, hoje, requer um es-
forço notável de conhecimento e de com-
preensão das linguagens, das formas de 
comunicação e expressão que lhes são pró-
prias. O jovem de hoje se conecta de forma 
múltipla e se move através de espaços des-
centralizados e ambivalentes. Em todos os 
meridianos e paralelos, os ambientes que 
frequenta são cada vez mais espaços onde o 
tempo e o consumo de bens, reais e virtuais, 
se fundem e se confundem.

A cosmovisão juvenil se configura a par-
tir de intercâmbios comunicativos planetá-
rios. Os jovens experimentam uma sensação 
de ubiquidade, movendo-se através das di-
versas culturas e geografias virtuais, entran-

do em relação com outras línguas, outras 
culturas, tornando-se protagonistas de um 
aprendizado híbrido. Eles “são” a comunica-
ção hodierna, nasceram nela, amam-na, con-
somem-na e a produzem. A geração Y aguça 
a sensibilidade e os processos cognitivos, 
parte da imagem. É uma geração habituada 
a colocar em comum as experiências, a con-
frontar-se de forma direta, a darem-se conse-
lhos e a dialogar simultaneamente. 

O seu dia transcorre de um teclado a ou-
tro: passam velozmente do celular ao com-
putador, ao iPod (esta atividade se chama 
multitasking) vivendo (ou melhor, atraves-
sando) múltiplas experiências. Contempora-
neamente estudam, entram no chat, ouvem 
música, respondem ao celular, assistem tele-
visão (pela web, obviamente). O tecido social 
é, agora, dividido em dois grandes grupos 
culturais: os digital natives (nativos digitais), 
eles, os jovens, que nasceram no mundo da 
tecnologia digital, e os digital immigrants 
(imigrantes digitais), nós, que fomos projeta-
dos (ou arremessados), os adultos.

A fratura é gerada por uma alteração das 
ligações neurais do cérebro das jovens gera-
ções, que modifica e transforma as tradicio-

Os jovens  
e a comunicação
Maria Antonia Chinello, fma
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nais diferenças geracionais em algo novo: 
uma voragem, que os cientistas chamam de 
brain gap. Nas crianças que têm uma intera-
ção precoce com a televisão e com o compu-
tador, as conexões cerebrais se desenvolvem 
de forma diferente em relação a quem exer-
cita uma atividade de leitura e de redação, 
ou uma atividade corpórea. Particularmente 
hoje, na escola (mas não só) os professores se 
encontram com alunos que, por suas expe-
riências cognitivas precoces, têm estruturas 
cerebrais diferentes e por isso dialogam com 
grande dificuldade. Esta verdadeira e espe-
cífica mutação antropológica se traduz em 
uma necessidade de lateralizar-se, de estar 
continuamente conectado no contexto cor-
rente da informação.

A centralidade dos social network
A web 2.0 sinaliza a passagem da primei-

ra forma de Internet (a web 1.0 com as pági-
nas web, os sites estatísticos, as correntes de 
busca etc.) ao social network (SN), isto é, am-
bientes como Wikipedia, Google, YouTube, 
Facebook, Twitter ecc., caracterizados pela 
sociabilidade, interatividade, multimodali-
dade, hipertextualidade, partilha dos conhe-

cimentos, facilidade do uso, 
autoria dos usuários na pro-
dução da comunicação mesma 
(user generated content).

A centralidade dos SN na 
vida dos jovens é essencial. 
As plataformas para a socia-
bilidade em rede se inseriram 
fortemente no dia a dia dos jo-
vens, e seus serviços se tornam 

cada vez mais “indispensáveis”, enquanto 
ligados a uma contemporaneidade acelera-
da e complexa, que necessita de instrumen-
tos que simplificam e estabilizam relações 
e tempos, aumentando a multiplicidade do 
real e as ocasiões de relacionalidade. Os jo-
vens servem-se disso para controlar os “mo-
vimentos” dos próprios contatos, “traçar” os 
deslocamentos dos amigos e conhecidos: tra-
ta-se de fechar o círculo de amizade em uma 
continuidade online e off-line.

Através dos SN os jovens “tomam conta” 
dos amigos, organizando verdadeiras “so-
ciedades” consolidadas em torno de seus in-
teresses comuns: uma forma de continuar a 
sentir que “todos estão próximos”. 

Os SN ativam e cultivam o desejo de 
manter sempre aberta a comunicação com 
os próprios amigos, permanecendo sempre 
conectados, acessíveis e disponíveis durante 
boa parte do dia. É “o não sentir-se jamais 
sozinho” e isolado, mas sempre no centro 
dos pensamentos da própria rede de ami-
zades. Finalmente, através dos SN os jovens 
se tornam “autores” de comunicação, pro-
dutores de conteúdos áudio, vídeo, textos, 
imagens que podem ser partilhadas por inte-
resses e manter os relacionamentos.

Um exemplo claro é a “distribuição” dos 
arquivos musicais através de suportes digi-
tais portáteis, como o Ipod e que, mediante 
a rede, são depois distribuídos e “ouvidos” 
em grupo. 

Os jovens vivem a comunicação em rede 
continuamente: o online e o off-line não são 
mundos paralelos, mas um único espaço 
“real” de experiência, diversamente articu-
lado e unificado pelas práticas e pelos rela-
cionamentos. A centralidade da relação é 
jogada nas dinâmicas do reconhecimento e 
da confiança como chaves de acesso às bus-
cas sociais, que constroem relações estáveis, 
preservam memórias e se abrem às potencia-
lidades do futuro. 

Emerge uma verdadeira capacidade de 
“estar-com”, de partilhar, de acompanhar-se 
reciprocamente, seja em momentos passagei-
ros da vida, seja no dia a dia. Neste caso, as 
palavras (escritas e faladas) valorizam e te-
cem um espaço comum e criam as condições 
para dar e receber gratuitamente a capacida-
de de falar de si com confiança, construindo 
um ambiente em que a dimensão pessoal é 
colocada em comum.
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 a sociabilidade
 em rede se inseriram

 fortemente 
no dia a dia dos jovens.
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Riscos e ambiguidades
Diante dessas que são “boas notícias”, é 

importante não esquecer os riscos e as am-
biguidades que derivam, sobretudo, da ve-
locidade da interação, da rapidez da difusão 
de informações e da construção da comuni-
cação em rede, que suprimem a dimensão 
temporal, anulando o passado e arriscando 
anular todo o presente.

A multiplicação das amizades online po-
dem ser a perda de uma profundidade de tais 
relações, porque fundadas sobre motivações 
fracas. Misturar-se com uma ou mais identi-
dades digitais, enquanto de uma parte revela 
a extrema versatilidade dos jovens em “esta-
belecer” contatos, de outra, amedronta, pelo 
perigo que a identidade, ainda em fase de 
consolidação, sobretudo na pré-adolescência, 
se pluralize em uma miríade de comunidades 
virtuais, também elas declinadas no plural, 
onde se apóiam na colaboração e na interação 
social, mas onde, no entanto, está presente a 
“confusão” entre a dimensão pública e a pri-
vada. Ao mesmo tempo, formas de banaliza-
ção para evitar o conflito ou de homologação, 
onde não se exprimem posições dissonantes 
com relação a aquelos do grupo; a expressão 
de intimidade que passa através de modelos 
“adaptados” ao grupo, ou se exprime pre-
valentemente de forma indireta e mediata; a 
prevalência de uma palavra puramente dita, 
que empobrece a troca e torna impossível o 
encontro, para além do estar-com; a amizade 
que se constrói sobre bases de semelhanças e 
afinidades, deixando fora tudo aquilo que é 
“outro” (por idade, autoridade, diversidade 
de histórias e visão; alteridade em relação à 
dimensão do íntimo, da imanência).

Sem uma abertura à alteridade dificil-
mente pode existir encontro e comunicação, 
o não querer “emergir” como pessoa inibe 
a responsabilidade, o testemunho; não con-
seguir articular a dimensão privada com a 

pública, em vista da partici-
pação a uma sociedade civil 
digital.

É tempo de educadores  
e comunicadores teste-
munhas

A pessoa é, e permanece, 
uma criatura da comunicação 
que, como dizia Mounier, é 

«menos frequente que a felicidade, mais frágil 
do que a beleza; basta um nada para detê-la 
ou parti-la entre dois sujeitos». A Comunica-
ção é, portanto, um fenômeno complexo, no 
qual se misturam elementos naturais e con-
vencionais, sintáticos e semânticos, pragmá-
ticos e emotivos.

Os processos, e as atividades, comunica-
tivos são tecidos por metáforas, significados, 
códigos, intenções, projetos, finalidades e 
aspirações, vontade de colaboração e envol-
vimento dos participantes que fazem deles 
uma das dimensões humanas mais belas e 
ao mesmo tempo, fatigosas. A comunica-
ção conduz os dialogantes a um contínuo 
controle e ajuste da interação e da partilha, 
à construção de convergências mutáveis e 
empáticas. 

Na era digital, portanto, se as nossas com-
petências comunicativas não evoluem, cedo 
ou tarde, nos encontraremos fora do jogo, 
sentadas em um banquinho e... não teremos 
mais nada a dizer, porque nos faltarão as 
categorias de “como” dizê-lo. Temos neces-
sidade de educadores e comunicadores que 
testemunhem o entusiasmo e a determina-
ção interior para enfrentar o mar aberto da 
transformação; que sejam eles, os primeiros 
homens e mulheres de aventura, explorado-
res humildes e perseverantes, que saibam 
fixar o olhar sobre uma terra firme, que per-
manece, porém, sempre futura, para frente; 
que não possuem sempre todas as respos-
tas, mas conhecem algum segredo prático e 
concreto para viver sem tanto medo e para 
continuar a confiar na rota que, à noite, nos 
oferece apenas a estrela polar.                    •
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Social  
network

Social network: ou o amas ou o detestas, é 
difícil um caminho pela metade. Tam-
bém, quando se pergunta o que seja, di-

ficilmente obtemos uma resposta correta. A 
resposta mais comum é: facebook. Sim, mas o 
que é facebook? “É um site onde te inscreves 
e podes trocar palavras, fotos, links e pensa-
mentos com teus amigos”. E, com efeito, um 
social network é isso mesmo: um lugar vir-
tual onde é possível colocar-se em evidência, 
criar e/ou manter relações com um determi-
nado grupo de pessoas.    

A tradução literal de social network é 
rede social, um grupo unido por afinidades 
sociais, territoriais, interesses, hobby, etc. Fa-
cebook, literalmente livro das faces, foi criado 
por Mark Zuckerberg na universidade de 
Harvard para pôr em contato os vários es-
tudantes (4 de fevereiro de 2004), mas logo 
houve pedido de inscrição por outras uni-
versidades, para depois abrir-se ao mundo 
inteiro aos 11 de novembro de 2006.  

O fenômeno dos sociais network, desen-
volvido graças ao processo da informatização 
e ao digital divide, em decréscimo, teve um in-
cremento exponencial graças a dois elemen-
tos muito importantes ao ser humano.  

A necessidade de relação. A globalização 
e a vida nas grandes cidades são desper-
sonalizantes. Os sociais network ajudam a 
permanecer em contato de modo veloz e a 
custo quase zero, com o próprio grupo social 
e com a possibilidade de ampliá-lo em base 
aos próprios interesses, desejos e atitudes.  

A necessidade de manifestar o próprio eu. 
Sempre por causa da globalização, as pes-
soas arriscam perder-se e não mais identifi-
car-se consigo mesmas, mas com a massa. Os 
sociais network, além de favorecer a criação 
de grupos por interesse, são também uma 
espécie de vitrine onde é possível colocar a 
amostra bonita da própria identidade, real 
ou reconstruída, dando a possibilidade “de 
existir” e emergir em relação à massa. É aqui 
que a força das imagens leva vantagem so-
bre a dos conteúdos, atraindo o “visitador”, 
como as sirenes Ulisses, com a força da “fi-
guração”. 

Marck Zuckerberg, baseando-se na ideia 
de Frigyes Karinthy (1929) da existência de 
um máximo de seis graus de separação entre 
um sujeito e outro, tem o projeto ambicioso 
de criar um serviço em grau de mapear to-
dos os encontros existentes entre as pessoas.  

Novo Pátio dos gentios
Pensando em tudo o que fez s. Paulo, 

impelido pela ação do Espírito, não pode-
mos deixar escapar esta grandíssima possi-
bilidade. O Apóstolo das gentes, incansável 
evangelizador, esteve em lugares por ele 
desconhecidos, criou relações, manteve elos 
através de cartas, e enviando pessoas que 
lhe eram queridas às comunidades por ele 
fundadas. Se pensarmos nas comunidades 
presentes na web, a possibilidade de conta-
to via e-mail, chat, vídeochat, telefone e con-
ferências, tomamos consciência que temos à 
nossa disposição instrumentos muito mais 
velozes e eficazes para ser os novos evange-
lizadores, colocando-nos no novo Pátio dos 
gentios. Paulo VI (Evangelii nuntiandi, 45), re-
ferindo-se aos meios de comunicação social, 
nos lembra que a Igreja «sentir-se-ia culpa-
da diante de seu Senhor, se não usasse esses 
meios potentes». 

Se uma exortação assim forte e viva nos é 
feita em 1975, não podemos deixá-la de lado 
hoje, em que somos constantemente incita-
dos pelo Papa a viver os mídias como lugar 
de evangelização.  

Don Alessandro Paone
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Hoje, 36 anos depois, Bento XVI, na men-
sagem pelo 45º Dia mundial das comunica-
ções sociais, diz que «está nascendo um novo 
modo de aprender e de pensar, com oportu-
nidades inéditas de estabelecer relações e 
de construir comunhão», usando-as para a 
evangelização. Nisto os sociais network, cer-
tamente são de grande ajuda.

   Se s. Paulo vivesse em nossos dias não 
deixaria escapar a oportunidade dos novos 
mídias, usando não só as cartas tradicionais, 
mas também os e-mails, youtube e os so-
ciais network. Certamente, não como único 
meio para comunicar, mas integrando-os 
ao contato humano e como continuação do 
mesmo.  

Nesse modo vive a grande maioria dos 
usuários do facebook: uma situação de con-
tinuidade entre a relação face a face ( a qual 

vive do calor, do olhar, da 
“mão” sobre o ombro) e a rela-
ção online (limitada pela ausên-
cia – mas apenas do corpo do 
interlocutor – e vivida como um 
prolongamento de uma relação 
já em caminho). O real e o vir-
tual não são, portanto, contra-
posições, mas um é ajuda para o 
outro. Esta última consideração 
desfaz o mito de uma evangeli-
zação feita exclusivamente “da 
poltrona de casa”.

A gestão das relações
O último elemento portador é a gestão 

das relações. Com facebook é fácil acrescen-
tar “amigos à própria relação”, e o sistema 
permite chegar ao máximo de 5000. Mas a 
questão é outra. A evangelização tem neces-
sariamente necessidade de relações, e habi-
tualmente chegamos a criar não mais de 20, 
de modo atento e frutuoso. Isto significa que, 
se é verdade que podemos entrar em contato 
de modo mais veloz com nossos “amigos”, 
também é verdade que não é possível ge-
renciá-los todos, ao menos, não do mesmo 
modo.     

Todas essas considerações não querem 
demonizar os novos mídias, antes, servem 
para colocá-los no seu justo lugar e tranqui-
lizar quem pensa que esses podem substituir 
a pessoa. O Senhor da vida escolheu o ho-
mem para encarnar-se: um Homem que ca-
minhou sobre a terra, que entrou em contato 
com homens e mulheres de todas as idades, 
que teceu relações de diversos tipos e de di-
verso valor com muitas pessoas, que decidiu 
enviar homens a evangelizar. 

É a pessoa que anuncia com a ajuda dos 
potentes meios de comunicação, com a força 
do testemunho da própria vida, mas, sobre-
tudo, mostrando que atrás da própria vida, 
está o grande amor do Senhor ressuscitado.               

•

Se s. Paulo vivesse
 em nossos dias não
 deixaria escapar a
 oportunidade dos

novos mídias, usando não
 só as cartas tradicionais, 

mas também os 
e-mails, youtube

 e os sociais network.
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A “nova 
televisão” 
Juan Andrés Caniato 

Em muitos países da Europa ocidental 
e nos Estados Unidos completou-se a 
passagem para o sistema digital ter-

restre, na difusão do sinal televisivo; passa-
gem que ainda está em caminho em grande 
parte da América Latina, da Ásia setentrio-
nal e da Oceania. 

No restante do planeta só a África, o 
Oriente Médio e a Ásia meridional não têm 
programada até o momento a transição, mas 
trata-se de um processo imprescindível, por-
que a nova tecnologia oferece a vantagem de 
um aumento sensível de canais disponíveis 
(com uma conseqüente ampliação do merca-
do publicitário) e uma qualidade melhor de 
transmissão e recepção áudio/vídeo. 

O telespectador está se tornando  
o protagonista da TV

Os aspectos tecnológicos porém são mar-
ginais à grande mudança que se verifica no 
uso da TV, tanto para quem produz, como 
para quem usufrui.

O primeiro fator, como já foi dito, é o 
considerável aumento do número de canais: 
cada emitente, nacional e local, agora tem à 
sua disposição um conjunto de freqüências 
que contém um número maior de canais, em 
comparação ao anterior. O “zapping” (isto é 
a passagem veloz dos canais) esta tornando-
se cada vez mais o primeiro acesso à TV após 

o inicio, a busca de um programa 
interessante. Se uma vez se ligava a 
TV sabendo o que se queria ver, ago-
ra a escolha do programa é, cada vez 
mais , confiada ao poder do contro-
le: liga-se a TV sem saber o que se 
vai encontrar e, passando de canal 
em canal, pára-se naquele que mais 
nos atrai. 

Em síntese, o telespectador está 
se tornando (ou pelo menos, tem 
sempre maior esta percepção) o 
protagonista da TV construindo-se 
autonomamente o palco. 

Economia de atenção: é a nova 
disciplina de estudo nascida da difusão 
dos novos meios de comunicação, nos 
quais a televisão tem ainda um papel 
fundamental. O tempo colocado à 
disposição por parte do ouvinte, em 
relação ao aumento exponencial de 
informações e mensagens, é cada 
vez menos. A quantidade dos con-

teúdos, facilmente disponíveis pela TV (e 
internet) hoje é superior a qualquer possibi-
lidade humana de consulta. Por isso as estra-
tégias de captura de escuta tornam-se sem-
pre mais refinadas: como atrair a atenção do 
telespectador? Como desfrutar comercial-
mente desta atenção? 

Uma primeira linha estratégica seguida 
pelas grandes emissoras é a especialização 
da oferta: canais que transmitem informa-
ções em tempo contínuo, eventos esporti-
vos, musicais, filmes, ficção, variedade de 
entretenimento, sem esquecer os canais re-
ligiosos. 

Em muitos lugares do planeta, já é pos-
sível escolher livremente de um arquivo de 
conteúdos, sem aguardar um dia ou um ho-
rário determinado. 

Definitivamente, hoje a televisão mudou 
e exige uma nova e mais profunda consciên-
cia: os mecanismos para “captar” a audiên-
cia tornam-se sempre mais sutis, brincando 
com os sentimentos e com o sensacional; a 
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abundância de conteúdos tem como contra-
peso uma maior superficialidade; o controle 
familiar dos programas vistos pelas crianças 
está tornando-se praticamente impossível.

Antes, porém de julgar o fenômeno da 
nova televisão, ele deve ser conhecido. Como 
cristãos não podemos não acolher o mandato 
do Senhor: “Ide por todo o mundo e anun-
ciai o meu Evangelho”. Ao lado das novas 
tecnologias de comunicação, também a tele-
visão digital é uma extensão daquele mun-
do ao qual somos enviados e no qual como 
“Igreja-sacramento de salvação”, devemos 
estar presentes. 

Critérios de trabalho
A partir da pequena experiência amadu-

recida dentro de uma diocese da Itália se-
tentrional posso oferecer alguns critérios de 
trabalho: 
– A popularidade: comunicar com simplici-

dade, de modo direto, evitando a lingua-
gem lodosa, que freqüentemente identifi-
ca o mundo eclesial. 

– La localidade: na nossa experiência é uma 
das grandes chaves. A Igreja vive num 
território preciso, com suas histórias, sua 
cultura, seus valores que raramente en-
contram espaço na televisão. Narrar histó-
rias autênticas , próximas da experiência 
cotidiana, talvez, seja o melhor antídoto 

à televisão dos “format”, aos programas 
sem tempo e sem lugar, que se repetem 
como fotocópias. 

– Evitar os guetos: a tendência aos canais 
especializados não deve fechar-nos auto-
maticamente nos canais nos quais a nossa 
mensagem poderia soar como “inevitá-
vel”. Não devemos desistir da possibili-
dade de entrar no debate público, de sujar 
as mãos, narrar a vida de fé como algo de 
relevante na vida da cidade e do mundo. 

– A liturgia: há muitos pedidos de transmissões 
litúrgicas, mas há também muitas ofertas, nos 
canais católicos. É preciso fazer as avaliações 
oportunas e sobretudo ter grande cuidado com 
a transmissão das celebrações.

A educação: é o empenho mais urgente e mais 
difícil. As novas tecnologias de comunicação 
constituem, hoje, um verdadeiro e próprio 
ambiente cultural que influi fortemente, não só na 
circulação das idéias, mas no modo de formular 
as próprias convicções. A este propósito os bispos 
italianos não duvidam em falar de “conversão 
pastoral” para indicar a necessidade de acolher a 
passagem epocal pela qual estamos passando em 
todos os níveis: da família, da paróquia, da diocese, 
aos movimentos e às comunidades religiosas.

Devemos todos amadurecer a sabedoria 
de que a “comunicação” não é apenas um es-
paço da pastoral, mas é o ambiente no qual 
vivemos.                                                         •
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É o ano de 1895, quando na França, 
por obra dos irmãos Lumière, nasce 
o cinema. Através de um único ins-

trumento, que funcionava como câmera e 
projetor, o cinematógrafo, os dois operadores 
gravam a chegada de um trem, a saída dos 
operários de uma fábrica e as brincadeiras 
de uma criança. Os mesmos irmãos Lumière 
projetam, depois, as primeiras imagens da-
quele célebre trem em sua chegada à estação 
de La Ciotat. O evento representa não só o 
início do cinema. Aquele trem sinaliza o 
ponto final de um longo sonho relacionado 
à história da própria humanidade, a história 
de uma grande ilusão, o sonho da criação de 
realidades paralelas: dos truques aos efeitos 
especiais, à realidade virtual. 

Hoje o cinema divide o seu protagonismo 
com a televisão e a internet. Existe uma fusão 

de meios, e o filme realizado para ser visto 
em uma sala, pode também ser visto na TV, 
mas também em DVD, no computador, des-
carregando-o da internet e até no celular. Es-
tamos, evidentemente, em um momento no 
qual o cinema busca o seu espaço no magma 
tecnológico, um momento de mudança, mas 
também de crises, o fim  de uma época e o 
início de outra que não sabemos onde de-
sembocará. É fato que, no fundo desse pa-
norama imprevisível, os conteúdos audiovi-
suais (cinema, TV, you tube, etc.) continuam 
a ser o principal veículo de ideias e modela-
dores de consciência e de comportamentos. 

Um poderoso instrumento  
de reflexão e comunicação

A nossa época é, inegavelmente, privile-
giada, porque a difusão capilar da mídia une 
o mundo em uma comunicação global que  
elimina as distâncias de lugar e de tempo. 
O cinema, em particular, é um instrumento 
criativo que soube conciliar a poesia, a arte, 
a música para representar o mundo no qual 
vivemos. Não é apenas evasão, mas é, tam-
bém, um poderoso instrumento de reflexão 
e comunicação que, desde as suas origens, 
procurou contar a história do homem e a sua 
busca do absoluto. Constitui um dos luga-
res onde se entrelaçam  os mais importantes 
fenômenos que ocorrem na sociedade, na 
cultura e nos costumes. Se nós somos aquilo 
que somos, além daquela formação normal 
oferecida pela escola e pela vida, o devemos, 

Comunicar  
os valores cristãos 
em uma cultura 
midiática.

O desafio 
do cinema

Teresa Braccio, fsp
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sem dúvida, também aos filmes que repre-
sentaram: o sentimento, a inteligência e o 
empenho.  

É preciso olhar para o cinema como uma 
oportunidade para ajudar o crescimento do 
homem em sua vida diária. Na centralidade 
da pessoa se unem todas as dimensões da 
existência: da experiência religiosa à vida 
afetiva, do sofrimento à alegria, do nascer ao 
morrer. 

A filmadora é um instrumento extraordi-
nário para penetrar e fixar os lados mais mis-
teriosos da vida em todas as suas circunstân-
cias e em todas as suas expressões. Um filme 
pode exaltar os aspectos mais belos, entran-
do no íntimo do coração, mas pode, também, 
apresentar os lados mais obscuros da existên-
cia e até desfigurá-la e desvirtuá-la. 

Uma forma de comunicação, portanto, 
que não deve ser descurada pelas religiões, 
de quem conserva, além dos grandes con-
teúdos morais, também as referências de 
sentido midiático e, não raro, transfigurados 
pelas regras da própria linguagem cinema-
tográfica. 

Quais são, portanto, as características, 
as condições que deveria ter um filme para 
comunicar verdadeiramente os valores cris-
tãos? 

“O cinema deveria levar às pessoas ape-
nas aquilo que lhes é útil, aquilo que serve 
para a sua instrução humana, civil, religio-
sa… levar aquilo que verdadeiramente é 
bom”, isto sonhava e nos ensinava pe. Albe-

rione.
Gostaria de lembrar a to-

dos um belíssimo trecho da 
alocução do dia 6 de maio 
de 1967, que Paulo VI diri-
giu aos escritores e artistas 
e que foi retomado, palavra 
por palavra, obviamente ci-
tando a fonte, por João Pau-

lo II no seu discurso Aos operadores da mídia 
durante a viagem apostólica aos Estados 
Unidos e ao Canadá «Registry Hotel» (Los An-
geles) terça-feira, 15 de setembro de 1987. Era a 
primeira vez que um  Papa falava  às pessoas 
da indústria das comunicações:

“Quando vós - dizia Paulo VI, e poste-
riormente repetia João Paulo II – escritores e 
artistas (e se pode também aplicar aos direto-
res, atores e produtores do cinema) sabeis ex-
trair da vicissitude humana, por humilde que 
seja, um acento de bondade, rapidamente um 
clarão de beleza percorre a ópera. Não vos 
pedimos que sejais moralistas todo o tempo, 
mas cremos na vossa habilidade mágica de 
fazer vislumbrar o campo de luz que se es-
conde atrás do mistério da vida humana”. 

Um campo de luz
Alegra-me, pois, pensar no cinema como 

um campo de luz, isto é, ver que subverte a 
corporeidade e a física, que penetra no mis-
tério do invisível. De outra parte, como ha-
via dito nos anos 30, um escritor da lingua-
gem do cinema,  “o filme torna visível a alma 
invisível”.

O problema de como representar em 
imagens o mundo espiritual e invisível, está 
presente em toda a história do cinema. Em 
alguns filmes, o sentimento religioso, a espi-
ritualidade, a sacralidade são uma clara ma-
nifestação das escolhas feitas pelo homem. 

“É preciso depor a tesoura da censura 
e tomar nas mãos a filmadora” porque “a 
força da filmadora ultrapassa a da escola, 
do púlpito, da imprensa e se conseguem 
resultados sempre melhores”. Assim dizia 
o Bem-aventurado Tiago Alberione, que ini-
ciou a atividade cinematográfica em 18 de 
março de 1938. Naquele dia, de fato, encarre-
gou dois sacerdotes da Sociedade São Paulo 
de iniciarem o apostolado do cinema. 

O cinema, meio de comunicação, instru-
mento de cultura e de profundo conheci-
mento, graças, também, ao extraordinário 
poder da imagem, representa uma lingua-
gem universal que sabe chegar ao coração 
das pessoas e que, com seu forte impacto vi-
sual, não pode deixar ninguém indiferente. 
Se utilizado com responsabilidade e respei-
to, pode se tornar um alto-falante em grau de 
difundir em todo o mundo a voz do homem 
e de Deus.                        •

Alegra-me, pois, 
pensar no cinema como

 um campo de luz, isto é,
 ver que subverte a

 corporeidade e
 a física, que penetra

 no mistério do invisível.
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Em 1990, os bispos vietnamitas que 
chegaram a Roma para participar do 
Sínodo convocado para aquele ano, 

traziam um inacreditável testemunho. Em 
alguns vilarejos situados entre os impenetrá-
veis bosques do país existem, eles contam, 
um grupo de pessoas que conheceram o 
Evangelho sem jamais terem visto um padre. 
Eles se autodefiniam “cristãos radiofônicos”, 
explicam os bispos, porque chegou até eles o 
eco da Boa Nova – em uma época de duras 
perseguições para a pequena Igreja vietna-
mita – através das ondas da Rádio Vaticana e 
da Rádio Manila. 

Esta história, emblemática, particular-
mente pela força do instrumento radiofôni-
co, o é em sentido mais amplo também por-
que se refere a uma época já superada por 
uma boa parte do planeta: a da comunicação 
“analógica”. Simplificando, pode-se afirmar 
que dos inícios do desenvolvimento do rádio 
como meio de massa, mais ou menos nos anos 
1920-30, até o fim dos anos 90, esse meio fun-
cionou exatamente como o havia inventado 
Guglielmo Marconi: com a utilização das 

ondas eletromagnéticas e 
das antenas, de transmis-
sores e receptores analógi-
cos, e com uma tecnologia 
sempre melhor e potente 
(se pensarmos no adven-
to dos sinais de satélite) e 
uma capacidade de estru-
turação dos programas e 
linguagens sempre mais 
dinâmicas. Ainda hoje, as 
ondas curtas continuam a 
ser insubstituíveis para as 
regiões do mundo onde a 
web e as fibras óticas não 
passam de uma ideia. Na 
África, por exemplo, a Rá-
dio Vaticana continua a 
transmitir nessa modali-

dade, a única com condições de levar a voz 
do Papa até as dioceses e nas casas dos nati-
vos. E, todavia, nas áreas onde foi registrado 
o boom da Internet, há uns 15 anos, nesse 
sentido as coisas mudaram profundamente.

A progressiva digitalização dos sinais 
radiofônicos – que decretou o fim do mono-
pólio da rádio doméstica (o do carro, o do 
“passeio”, o radinho clássico) como únicos 
aparelhos possíveis para a escuta – levou o 
rádio a repensar profundamente modali-
dades e estratégias comunicativas. E em tal 
contexto, os interlocutores católicos tiveram 
de despender um esforço específico na ten-
tativa de harmonizar as mil pistas do digi-
tal com a tipologia particular dos conteúdos 
dos quais são portadoras. O que significa 
comunicar através do microfone um tema 
espiritual, quando hoje o áudio de uma 
transmissão, em certos casos, pode ser lido 
sobre a tela de um pc ou sobre as poucas po-
legadas de um smartphone? O que significa 
falar sobre um argumento religioso na era 
da multimidialidade, em que um programa 
pode ser ouvido live, mas também, queren-

Rádio,  
evangelização  
e nova mídia
Alessandro De Carolis
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serviço que mandou aos ares o velho concei-
to de programas e de anotações de horários, 
típicos de um rígido e velho modo de usar 
o rádio, mas também redefiniu a fisionomia 
do público? E a propósito de público, de que 
forma conseguir atraí-lo, já que, graças à 
web, está aprendendo a usufruir dos conteú-
dos nas modalidades “social” (por exemplo, 
o Facebook ventilou a possibilidade de uma 
aplicação para audição de canais radiofôni-
cos musicais personalizados) e é, portanto, 
previsível, que num futuro não muito dis-
tante, esse hábito será difundido em larga 
escala? Para as rádios católicas, em particu-
lar, tudo isso coloca questionamentos não 
apenas sobre o plano técnico, mas também 
sobre o ético.

O continente digital
O papa Bento XVI está delineando nos úl-

timos anos um magistério específico para os 
comunicadores católicos que povoam aquilo 
que ele definiu como “o continente digital”. 
As suas palavras merecem ser atentamente 
consideradas. Um dos primeiros proble-
mas do continente digital é o excesso de 
informações, que gera um problema de re-
conhecimento e, portanto, de credibilidade. 
A quem navega no velocíssimo mundo da 
web, se apresenta diariamente o problema 
da verificação das informações entrelaçadas 
entre centenas de milhares de sites, blog e 
páginas pessoais, que o movente da busca 
elenca obediente a cada procura. Uma mídia 
católica, como um rádio, poderia ser tentada 
a criar uma página Internet e com isso ver 
satisfeito e realizado o requisito número um, 
o de “ser”, de estar na web. 

Um estilo cristão de presença
O Papa, a propósito, na sua mensagem 

pelo Dia Mundial das comunicações so-
ciais de 2010 dedicado aos 
“novos mídia a serviço da 
Palavra” salienta que “a di-
fusa multimidialidade e a 
variada ‘ordem de funções’ 
da mesma comunicação 
podem significar o risco de 
uma utilização ditada prin-
cipalmente pela mera exi-
gência de estar presente, e 
de considerar, erroneamen-

te, a web apenas como um espaço a ser ocu-
pado”. Portanto, Bento XVI parece dizer que 
não basta um logo reconhecível para conse-
guir, automaticamente crédito e audição. 

Ao contrário. Para fazer com que a “gran-
de oportunidade” oferecida pelos meios 
multimídias possa ser, verdadeiramente, 
uma nova autoestrada para os valores do 
Evangelho é preciso – de acordo com a Men-
sagem para as comunicações sociais de 2011, 
ousar mais: é necessário “desafiar algumas 
das lógicas típicas da web”. Antes de tudo, 
escreve, “devemos estar conscientes de que 
a verdade que buscamos partilhar não é va-
lorizada pela sua “popularidade” ou pela 
quantidade de atenção que recebe. Devemos 
torná-la conhecida na sua integralidade, 
mais que procurar torná-la aceitável, quem 
sabe, ‘inadequando-a’”. 

É possível, afirma ainda Bento XVI, “ exis-
tir um estilo cristão de presença também no 
mundo digital (…) Comunicar o Evangelho 
através dos novos mídia significa não apenas 
inserir conteúdos declaradamente religiosos 
sobre plataformas dos diversos meios, mas 
também testemunhar, com coerência, no 
próprio perfil digital e na forma de comu-
nicar, escolhas, preferências, juízos que são 
profundamente coerentes com o Evangelho, 
também quando não se fala dele de forma 
explícita”. 

Este é, pois, o objetivo de uma rádio ca-
tólica que deseja desempenhar, hoje, o seu 
papel no mundo da crossmedialidade, pre-
parando-se com profissionalismo e compe-
tência para garantir seu lugar também no 
amanhã.                                                       •

Ainda hoje, 
as ondas curtas

 continuam a ser
 insubstituíveis para

 as regiões do mundo
 onde a web 

e as fibras óticas
não passam de uma ideia.
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Daniela Cologgi 

O mundo da comunicação coloca à 
nossa disposição infinitos códigos 
e canais para receber e transmitir 

mensagens, dos sistemas mais simples e na-
turais, como o gesto e a palavra, até os mais 
sofisticados e tecnológicos. 

Entre esses meios, hoje não superados, 
mas desenvolvidos pelas novas tecnologias, 
estão a música e o teatro.

O que a música acrescenta a um texto, a 
uma mensagem? E na interpretação de um 
ator em uma história? Um elemento impor-
tantíssimo, em particular: a emoção. Os códi-
gos emotivos permitem não apenas receber 
uma mensagem, decodificá-la, mas interiori-
zá-la, fazê-la própria, fixá-la na memória. 

Um aspecto da comunicação, portanto, 
de grandíssimo interesse, que não deve ser 
ignorado.

Música: uma linguagem universal, 
válido instrumento de formação

A música é uma linguagem universal, ca-
paz de ir além das palavras, que comunica 
através das vibrações, das combinações de 
sons, dos ritmos, do tempo. Ouvir música, 
produzi-la e reproduzi-la é uma atividade 
humana cuja origem se perde na noite dos 
tempos. Faz parte não apenas da vida cultu-
ral, mas do aspecto emocional de cada um. 
Contribui para o desenvolvimento intelecti-
vo, comunicativo, emotivo-afetivo. Por isso 
seria importante estimular desde pequenos à 
essa escuta e encorajar a expressão musical, 
aprendendo a decodificar, de forma correta, 
os seus sinais, sem descuidar de suas poten-
cialidades, em particular através do primeiro 
instrumento que temos: a voz. Não é por aca-
so que “quem canta reza duas vezes”, diz o 
famoso ditado de santo Agostinho. 

Desde a primeira infância a música repre-
senta, também, um válido instrumento de 

formação e facilitação, seja para a socializa-
ção, seja para a valorização de cada um. Mui-
tas vezes há falta de uma cultura musical, 
especialmente não utilizada em sentido edu-
cativo. Zoltan Kodàly, famoso musicista e 
pedagogo húngaro, sintetizou com palavras 
as potencialidades desssa disciplina: não é 
preciso educar apenas “para” a música, mas 
“com” a música. E justamente porque ultra-
passa os mais tradicionais canais da comuni-
cação, deveria ser transmitida a uma criança 
“nove meses antes de nascer”. Cantar a nina 
nana a um recém-nascido obtém um efeito 
calmante e sonífero, e transmite tranquilida-
de e proteção através da voz da mãe e suas 
modulações. Essas imagens nos fazem per-
ceber o quanto e quais efeitos se pode obter. 

Teatro: uma arte com um forte  
sinal antropológico

A voz é um dos tantos componentes de 
um outro grande meio de comunicação: 
o teatro. Mas não é certamente o único... e 
muito menos indispensável. Expressões fa-
ciais, entonações, gesto, movimento: todo o 
corpo é implicado na expressão dramática.

O teatro, na antiguidade, nasce como rito 

Música e teatro,  
comunicação  
e emoção
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e, enquanto meio de expressão-comunica-
ção, necessita de alguém que o assuma (ator) 
e de alguém que o veja (espectador). Théao-
mai, palavra grega da qual deriva o termo 
teatro, significa, de fato, “ver”.

Também o teatro é um excepcional instru-
mento de formação global: exercita o conhe-
cimento de si e dos outros, favorece a cons-
ciência do próprio corpo no espaço e o coloca 
em grau de veicular mensagens não apenas 
para os espectadores, mas também, de modo 
especial, para quem o realiza. A história do 
teatro nos oferece uma vasta panorâmica de 
modalidades, técnicas, gêneros que com o 
tempo são transformados e evoluídos, mas 
que são ainda estudados, revisitados e utili-
zados. A teatral é uma arte com um forte si-
nal antropológico, porque nasce justamente 
do instinto e da necessidade do homem de 
exprimir-se e comunicar.

Se nos perguntarmos como o teatro sobre-
viveu ao advento do cinema e da televisão, a 
resposta é justamente pela sua peculiaridade 
comunicativa, no exigir a presença contempo-
rânea do emissor e do receptor, do hic et nunc, 

do aqui e agora, e ser “ao vivo”.
Precisaríamos ir muito ao tea-

tro e, possivelmente também fa-
zê-lo. Deveria ser cultivado des-
de crianças, em todos os âmbitos 
educativos, como por exemplo, as 
escolas e as paróquias, que muitas 
vezes são as únicas estruturas que 
dispõem de espaços adequados 
para a reunião de pessoas. Dra-
matizar histórias e acontecimen-

tos, interagindo também com os outros, con-
tribui muitíssimo para o desenvolvimento 
global da personalidade, além de represen-
tar um jogo divertido. Trata-se de recuperar 
o instinto de encenar, utilizando e desenvol-
vendo uma disponibilidade, um modo de 
conhecimento que se manifesta através da 
analogia física, uma imitação. 

Quais temas podem ser abordados com 
uma canção ou uma comédia? Muitíssimos. 
Todos. Também os que são úteis à evan-
gelização, da história de Jesus aos temas 
da fé, dos existenciais aos valores éticos e 
civis. Naturalmente a linguagem deve ser 
adequada ao meio: o mesmo argumento 
não pode ser tratado da mesma forma em 
uma aula de didática ou de catequese e em 
uma peça teatral: a situação é notadamente 
diferente. Não é difícil imaginar como deve 
ser diferente o im- pacto de quem recebe a 
comunicação e como muitas vezes a segun-
da forma expressiva possa ser eficaz e en-
volvente, chegando a tocar as cordas mais 
íntimas da pessoa. 

Música e teatro são, portanto, imbatíveis 
meios de comunicação, que da antiguidade 
até hoje têm em parte transformado, mas ja-
mais perdido as suas funções e peculiarida-
des. O mundo muda velozmente e as novas 
tecnologias nos permitem veicular, de forma 
sempre mais avançada, as nossas mensa-
gens. Recordemo-nos sempre de que o mais 
eficaz, aquilo que verdadeiramente atinge o 
profundo e pode mudar alguém, é a mensa-
gem que chega não apenas na cabeça, mas 
que toca o coração.                                  •

Também o teatro 
é um excepcional 

instrumento
 de formação global: 

exercita
 o conhecimento 

de si
 e dos outros.
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«Caro  
diário…»
Manolo Pizzoli 

Era uma vez o diário secreto, amigo fiel 
ao qual confiar ânsias, medos, espe-
ranças e projetos. Para muitos de nós 

deve ter ocorrido na própria vida, sobretu-
do na adolescência, confiar a uma folha de 
papel o que aconteceu durante o dia e que 
são absolutamente pessoais. Por causa da in-
timidade das confidências escritas, o diário 
é secretamente guardado, longe dos olhares 
indiscretos. 

Hoje, esse diário de chama “blog”, não 
é mais guardado sigilosamente, longe da 
curiosidade dos familiares, mas está em 
“rede”, acessível a todos e, o mais revolu-
cionário, as pessoas podem ler e dar seu pa-
recer a um determinado conteúdo. O nosso 
diário online assume assim vida e instaura 
um diálogo conosco.

Podemos afirmar, portanto, que o blog, 
ao lado do panorama dos modernos social 
network, possibilitou uma vasta transfor-
mação cultural que está mudando não ape-
nas o modo de comunicar, mas a própria 
comunicação. 

«De fato, as novas tecnologias digitais 
estão determinando mudanças fundamen-
tais nos modelos de comunicação e nos re-
lacionamentos humanos» (Bento XVI, Men-
sagem para o 430 Dia mundial das comunicações 
sociais).

Noções sobre blog
Damos agora, em síntese, algumas noções 

sobre blog, para entender como funciona e 
qual pode ser o seu empenho e a sua utiliza-
ção na ação evangelizadora da Igreja confia-
da a cada uma de nós. Definir o que seja um 
blog é substancialmente complexo, na medi-
da em que o termo mesmo, de per si, não tem 
qualquer significado literal. Ela é resultado 
da contração de duas palavras inglesas: web 
e log. Web significa “teia de aranha” e indica 
a Rede, log é, ao invés, “diário” ou também 
“jornal de bordo”. Blog seria, portanto, tra-
duzido como “diário em rede”..

O fenômeno do blog desenvolveu-se na 
América a partir de 1997. O primeiro blog 
foi, de fato, publicado em 23 de dezembro 
daquele ano, quando Jorn Barger, um comer-
ciante americano decide narrar e partilhar na 
web os resultados do próprio hobby.

Os traços estruturais comuns aos blogs 
referem-se principalmente ao fato de que se 
trata de espaços virtuais gerenciados pela pró-
pria pessoa com conteúdos de qualquer tipo 
que são apresentados em ordem cronológica, 
do mais recente ao mais antigo, e conserva-
dos em arquivos sempre consultáveis. Tais 
arquivos podem ser ordenados por semanas, 
meses ou por anos e, para acessar os conteú-
dos publicados, os mesmos estão subdividi-
dos em “categorias” onde é possível encon-
trar os argumentos chaves dos textos.

Outra característica é que muitas vezes 
os sistemas de publicação permitem a inser-
ção dentro dos textos das matérias de vários 
gêneros: anexo pdf, imagens, vídeo e anexo 
áudio.

Muitos blogs oferecem a possibilidade de 
comentar o que foi postado, pelo qual o au-
tor pode receber da rede o feedback sobre 
conteúdos escritos. Aqui é bom evidenciar 
a diferença que ocorre entre o estilo de in-
teração e comunicação próprios dos blogs 
e os dos muitos Social network. Os social 
network, como Facebook (para citar um 
entre os mais conhecidos e utilizados) têm 
a característica da imediatez da interação e a 
possibilidade de trocar o “postado” status 
ou notícias sobre o próprio local. As infor-
mações possíveis de serem inseridas são 
elaboradas em breves frases acompanhadas 
muitas vezes link , vídeo ou imagens. A lin-
guagem é muito coloquial e os conteúdos ge-
ralmente se atêm ao mundo do vazio ou da 

Utente
Barra
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» informação supérflua. O blog se caracteriza 
por uma maior estruturação dos conteúdos in-
seridos, pela tipologia de argumentos trata-
dos, para uma linguagem geralmente mais 
articuladas e revisada.

Um estilo cristão de presença  
através da utilização dos blogs

Estas as características próprias de um 
blog: partilha de experiências, possibilidade 
de intervir online, modalidades de comu-
nicação e linguagens inovadoras. Pergunte-
mo-nos, agora, com Bento XVI: «Existe um 
estilo cristão de presença também no mun-
do digital?» (Mensagem pelo 43a Dia mundial 
das comunicações sociais), e eu a conseguirei, 
através da utilização dos blogs? Certamente são 
muitos os exemplos em rede que é possível 
encontrar: nesses ambientes virtuais o cris-
tão deve continuar a ser tal e dar o próprio 
testemunho com coerência, na gestão do pró-
prio arquivo digital e no modo de comuni-
car, de escolher, de julgar que sejam ligados 
à mensagem do Evangelho. 

Também se nada poderá substituir quan-
to de único e profundo do que se vive da 
experiência litúrgica e sacramental na nossa 
experiência de Deus, as novas modalidades 
de comunicação, como os blogs, podem ofe-
recer um «suplemento e um sustento únicos 
seja em preparar para o encontro com Cristo 
na comunidade, seja em sustentar os novos 
crentes no caminho de fé que iniciam» (Gio-
vanni Paolo II, Mensagem pelo 360 Dia mundial 
das comunicações sociais, 2002).

Reais perspectivas
Ao terminar estas breves notas sobre a 

realidade do blog, sobre o valor que tal for-
ma de comunicação assume no atual contex-
to cultural e de que maneira pode contribuir 
na ação evangelizadora da Igreja, uma últi-
ma reflexão é reservada às reais perspectivas 
que o blog pode ter, considerando o cons-
tante incremento dos canais new media e dos 
social network.

É possível afirmar que o blog seguirá uma 
inevitável transformação tecnológica, de softwa-
re e de modalidades de interação. Tudo isso, 
porém, não colocará em discussão a subs-
tância e os objetivos do instrumento: ser um 
diário online, uma atividade de personal pub-
lishing que continuará a narrar a realidade de 
maneira simples, imediata e interativa. 

Podemos, também, afirmar que os blogs 
podem ajudar a restabelecer aquele equilí-
brio do complexo sistema midiático, valori-
zando a integração entre os tradicionais broa-
dcast mídia (que se limitam a transmitir a 
notícia, “sic et simpliciter”) com o conjunto 
da mídia de rede que valoriza, ao invés, a co-
municação relacional entre os participantes 
dos grupos ou redes de pessoas. 

Todos os maiores experts do setor sus-
tentam, de fato que, com a introdução da 
new mídia interativa, jamais se posta a pa-
lavra “FIM” sobre o papel e o valor da mí-
dia tradicional, mas que, ao contrário, a mí-
dia tradicional (em primeiro lugar jornais e 
TV), poderá trazer vantagens nesse desafio-
confronto com a mais moderna mídia. Para 
acontecer isso será necessário colocar em 
primeiro plano o incremento da qualidade 
e credibilidade dos meios tradicionais como 
fontes de transmissão das informações, para 
desempenharem melhor o serviço público, 
coração de sua missão. 

Neste panorama, o blog poderá ser colo-
cado como lugar de encontro entre a moder-
nidade que avança e as formas narrativas da 
realidade tradicional, onde o ponto central 
é o de individuar o relacionamento de con-
fiança entre as pessoas em rede, reforçado 
pela partilha das informações. 

E, como afirmamos, o anúncio do Evan-
gelho não poderá prescindir dos novos luga-
res da comunicação (blog, social network e 
outros canais web 2.0) quais modernas pra-
ças para tornar Deus sempre mais próximo e 
presente também junto aos “internautas”. •
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Que a liturgia seja um fato comuni-
cativo percebe-se  logo: “liturgia” é 
palavra grega composta por “laòs” 

(= povo) e “ergon” (= obra) que significa 
“obra em favor do povo”. Mas, quem é o 
comunicador? Na liturgia cristã existem 
dois níveis de comunicação. O primeiro e 
o mais importante é o divino, mas é o se-
gundo, ou seja, o humano, que nos ajuda 
a perceber o primeiro e é o analisável. Às 
vezes pode acontecer que o nível humano 
se torne pouco transparente e, portanto, 
pouco comunicativo. 

O Concílio Vaticano II interveio sobre 
esse aspecto e  “limpou” a ritualidade litúr-
gica, procurando torná-la mais significativa.

Uma comunicação multicor

A comunicação litúrgica é complexa e 
multicor. Do ponto de vista comunicativo 
tem analogias com a comunicação teatral. 
Também no âmbito litúrgico, de fato, há 

uma “condução” ritual dentro de um es-
paço arquitetônico decorado, assim como 
tem função significativa a luz, os objetos, 
os materiais, as roupas usadas. As pessoas 
que vivem a experiêncuia litúrgica assu-
mem ministerialidade e papéis diferentes 
e têm um diversificado  “protagonismo”. 
Também na ação litúrgica existem gestos e 
atitudes, verbalizações e sonoridades mui-
to elaborados.

Tudo isso não é improvisado, mas é 
regulado, seja pelas rubricas que acompa-
nham os ritos, seja pelos Ordenamentos, ou 
Princípios e normas (em latim o Institutio ge-
neralis) que precede cada rito sacramental.

Quando a ciência da comunicação (as 
semióticas) se aproxima do evento cele-
bracional litúrgico, mesmo detendo-se no 
aspecto  fenomênico, ou seja,  àquilo que 
toca os nossos sentidos, sabe que para 
compreender melhor a celebração litúrgica 
deve existir a referência ao divinio, como 
dissemos acima. 

Liturgia  
como comunicação
Carlo Cibien, ssp
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Tomemos um exemplo. No caso do in-

troito, se diz: «Quando o povo está reunido, 
enquanto o sacerdote faz sua entrada com 
o diácono e os ministros, começa o canto 
de entrada». Portanto,  explica-se as fun-
ções desse canto: «dar início à celebração, 
favorecer a união dos fiéis reunidos, intro-
duzir o seu espírito no mistério do tempo 
litúrgico…, e acompanhar a procissão do 
sacerdote e dos ministros» (cf. Ordinamento 
generale del Messale Romano, nn. 47). 

Se as palavras do Ordinamento forem 
analisadas com cuidado, muitos aspectos 
comunicacionais podem ser evidenciados. 
Há um contexto de assembleia exagerado 
no ingresso de algumas pessoas encarre-
gadas, vestidas com roupas sacras, que 
procedem de acordo com uma ordem pré-
-estabelecida: «guia a procissão o incensa-
dor com o turíbulo fumegante, depois os 
ministros com as velas acesas e, em meio 
a eles, o acólito que leva a cruz, os outros 
ministros e depois o diácono com o Evan-
geliário um pouco elevado e o sacerdote 
(cf. Ordinamento, nn. 120 e 172). As pala-
vras e a melodia caracterizam, depois, o 
caminhar processional que dá uma “dire-
ção” e “orientação” à assembleia. Os códi-
gos ativados são muitos e remetem à cada 
semiótica utilizada. Encontramos o código 
espacial  (prossemica), o código gestual 
(cinesica), os códigos olfativos, icônico-vi-
síveis, das roupas, a codificação sonora… 
É justamente o caminhar processional 
que faz com que a assembleia recorde o 
seu estar “a caminho” rumo à pátria ce-
leste. A Cruz diz à comunidade que está 
vivendo o tempo da redenção e da Páscoa 
em Cristo, cuja cruz é elevada como guia 
e estandarte, mas também como modelo e 
quadro de referência para cada cristão en-
quanto Igreja. Junto à Cruz, o Evangelho 
significa a palavra vivente que é Cristo e 
que acompanha a Igreja sem jamais aban-

doná-la. Palavra que será ouvida 
e que transformará a assembleia 
em Igreja missionária: anunciado-
ra daquela Palavra com a própria 
vida unida no amor à de Cristo 
no  sacramento do “corpo doado” 
e do “sangue derramado”. 

A celebração eucarística inicia, 
portanto, com um acúmulo de 

códigos que se reforçam entre si. E é justo 
que seja assim, porque  o preâmbulo  deve 
“arrastar” e encaminhar, portanto, deve 
ser potente e envolvente. Imaginemos um 
canto de entrada cantado só pela schola 
contorum (ou, pior, gravado) e  uma procis-
são curta, da sacristia ao altar, feita apenas 
pelo sacerdote “que faz tudo”. É óbvio que 
a força comunicativa ritual é fortemente 
reduzida senão contraditória. Chegamos 
às leituras, feitas rapidamente, com uma 
dicção incompreensível, uma pregação 
reduzida e malfeita, uma gestualidade re-
petitiva e distraída, um ritmo de celebra-
ção desarticulado ou que nivela tudo num 
único murmúrio pouco participativo… e 
teremos a morte da comunicação litúrgica. 

Dos códigos às pessoas:  
o “cristão como sinal”

No desenrolar da celebração o espaço é 
carregado de significados simbólicos mais 
ou menos evidentes. Se alguns “lugares 
protagonistas”  são facilmente identificá-
veis, como o altar, o ambão e a sédia, e é 
bastante fácil perceber de imediato seu sig-
nificado, nem sempre são significativos os 
outros lugares, como o batistério, a bacia 
do lavabo ou o cibório. Às vezes, a “devo-
ção” tem feito brincadeiras de mau gosto e 
tem criado conflitos comunicativos, como 
quando o tabernáculo é colocado no mes-
mo nível do altar ou, às vezes, sobre o altar. 

Tratando-se de comunicação complexa, 
é necessária uma iniciação. Para participar, 
em primeira pessoa, da comunicação litúr-
gica, é preciso conhecer o sentido daqui-
lo que se faz. Muitas vezes as referências 
são a Bíblia e a tradição cristã (pensemos 
na codificação iconológica). Mas há um as-
pecto que jamais deve ser esquecido. A co-
municação litúrgica passa sempre através 
do primeiro sinal cristão que é o próprio 
cristão. Se é verdade que não são as pare-
des a fazer os cristãos, ou seja, não bastam 
as igrejas para fazer a Igreja, é também ver-
dade que a comunicação litúrgica implica 
o cristão  como primeiro sujeito comuni-
cante, capaz de responder à comunicação 
salvífica de Deus com Cristo.               •

Para aprofundar cf. C. Cibien., Comunicazione 
e liturgia in D. Sartore - A.M. Triacca - C. Cibien (a 
cura), Liturgia. Dizionari San Paolo, San Paolo, Cini-
sello Balsamo (MI) 2001, pp. 410-428.

Para participar,
 em primeira pessoa,

 da comunicação
 litúrgica, é preciso 
conhecer o sentido
 daquilo que se faz.
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A muitos não agrada. Falo do eBook, 
porque por antonomásia o livro é 
aquele objeto impresso no papel, que 

pode ser folheado tanto sob  o guarda-sol,  no 
verão, quanto sobre o mais alto monte da nossa 
Península. 

O livro ocupa um espaço físico nas nossas 
casas, tem seu lugar cativo, muda conosco, 
produz um  rumor surdo quando cai por terra.  
Justamente por essa sua consistência física que 
acompanhou toda a nossa formação, o livro 
impresso permanece como referência de base 
mas, como bem sublinhou Marshall Mc Luhan, 
o famoso mass mediólogo canadense, o livro 
foi o centro na assim chamada “Era Gutem-
berg”, ou seja, desde a invenção da imprensa 
até os inícios do século XX.

Não nos esqueçamos de que também a co-
municação religiosa foi realizada através de 
livros impressos: catecismo, Bíblia e livros de 
teologia caracterizaram com seu peso físico as 
bolsas e as mochilas de muitos de nós. 

A era “E”, ou seja, a eletrônica, transformou 
profundamente os modelos de conhecimento, 
chegando até a desmaterializar documentos, 
subsídios e dinheiro, fazendo-os transitar atra-
vés dos bit. Mas justamente no momento em 
que poderia ficar ainda mais claro que saber e 
cultura não são bens materiais e, portanto, po-

dem servir-se de subsídios desmaterializados, 
descobrimos que é mais fácil apegar-nos aos 
hábitos, ao standard, do que converter-nos à 
nova modalidade. 

Penso em quem foi treinado e preparado 
para gerenciar uma livraria, entre prateleiras, 
códigos, catálogos, pedidos e pacotes. Como 
pode imaginar-se, improvisamente, trabalhan-
do apenas atrás de um monitor ou em um de-
pósito anônimo sem contato com as pessoas? 

O eBook é demais recente para já ter feito 
espaço em nosso coração e em nossa carteira. 
Oficialmente nasceu em 1971, com o Projeto 
Gutemberg, lançado pelo especialista em in-
formática e escritor Michael Hart, que previa 
a digitalização dos textos impressos livres dos 
direitos, para podê-los difundir na Internet. 
Um sonho do copyleft (o direito livre), mas 
a morte do copyright e de quantos vivem do 
mercado editorial. 

O eBook prevê estes componentes: um  tex-
to simples que seja convertido em formato 
standard para editoria eletrônica como a  ePub. 
De outra parte, o ususário deve ter um tablet 
pc com um leitor de eBook e a instalação de um 
software que interpreta os standard da editoria 
eletrônica. 

Na versão eletrônica do livro, o lugar da 
memorização dos conteúdos é um lugar inde-
finido do ponto de vista físico, um lugar, de 
qualquer forma, difuso e imaterial, inacessível 
a nós. 

Um formato não exclui necessariamente o 
outro, pelo contrário. Quem geralmente adqui-
re um e-book, não deixa de comprar também o 
livro no formato clássico impresso, e isso vale 
também para o contrário, obviamente. A convi-
vência entre impresso e digital não é só possí-
vel, mas conveniente  para ambos os formatos. 

O importante é que o usuário não caia no 
equívoco que o leve a pensar que um livro ele-
trônico deva ser, por força, vendido a um preço 
mínimo ou que seja simplesmente gratuito ou, 
pior ainda, pirateado. Porque, aquilo que não 
se toca, corre o risco de não ser valorizado. •

EBook: aquilo que não 
se toca, corre o risco 
de não ser valorizado!
Pe. Marco Sanavio 
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Talvez seja 
tempo de 
“new new 
jornalismo” 
Riccardo Benotti 

Numa ilha perdida do Oceano, no 
longínquo 1914, viviam juntos al-
guns ingleses, franceses e alemães. 

A ilha não estava em condição de receber 
telegramas e somente a cada dois meses re-
cebiam um postal inglês. Em setembro da-
quele ano os habitantes, enquanto aguarda-
vam a chegada do navio, discutiam ainda os 
fatos relatados no último jornal que haviam 
recebido: o processo eminente de Henriet-
te Caillot pela morte de Gaston Calmette, o 
diretor do Figaro. Henriette era a mulher do 
então ministro das finanças francesas, exas-
perada pela campanha escrita, orquestrada 
nos confrontos do marido. 

Foi, portanto, com uma impaciência inco-
mum que a colônia inteira se reuniu junto ao 
porto, numa manhã de meados de setembro 
para ouvir a sentença do capitão da guarda. 
Souberam, que há mais de seis semanas, os 
que eram de nacionalidade inglesa, junto aos 
de nacionalidade francesa, encontravam-se 
em guerra com os de nacionalidade alemã. 
Durante aquelas seis semanas, haviam-se 
comportado, reciprocamente como amigos, 
quando, na realidade já eram inimigos. 

É com esta narrativa que o jornalista ame-
ricano Walter Lippman encaminhava, na 
primeira metade do século passado, a sua re-
flexão sobre a importância da informação na 
criação da opinião pública. E o jornalismo, 

que da notícia era megafone e comentário, 
assumia um papel sempre crescente no pro-
cesso de edificação social. Diante dos desa-
fios lançados pelos novos mídias parece-nos 
que hoje o papel impresso esteja numa fase 
de transição. 

Se realmente continua fundamental o tra-
balho informativo dos mas mídia tradicio-
nais como a televisão e a rádio – basta pensar 
à corrida compulsiva de muitos candidatos 
às campanhas eleitorais para garantir-se 
uma aparição na TV – aparece significativa-
mente o número dos leitores dos jornais que 
abandonam a banca para buscar as notícias 
nas Redes. Mas, de fato, esta tendência pode 
confirmar a superação do jornalismo tradi-
cional? Ou talvez, poderia oferecer a opor-
tunidade de repensar a profissão, tomando 
novas direções?

 Ao longo da história, muitas vezes, a nar-
rativa do papel impresso, caracterizou mo-
mentos de grandes novidades, quando teve 
a capacidade de escutar os tempos e de mu-
dar com eles. 

Na década dos anos sessenta, numa Amé-
rica assinalada pela presidência de J. F. Ken-
nedy e sacudida pelas revoltas juvenis, dos 
filhos das flores e das manifestações contra 
a guerra do Vietnam, ganha vida uma nova 
forma de jornalismo que se interessa pelo 
estudo de formas de escritura híbrida que 
combinam técnicas de ficção típicas da lite-
ratura e capacidade de observação detalhada 
própria da crônica.

É o alvorecer do “new jornalismo”: com 
uma explosiva força inovadora e uma capa-
cidade inata de envolver o leitor, este novo 
jornalismo rompe com as regras tradicionais 
da imparcialidade e dos escritos balançados 
em contar histórias através dos olhos dos 
personagens que as animam. 

E, Embora atravesse o céu da imprensa 
nacional e etérea como um meteorito, será 
capaz de traçar uma tendência que ainda 
hoje caracteriza um  modo de fazer jornalis-
mo. Entre os maiores representantes desta 
nova corrente, Truman  Capote é, sem dúvi-
da, um dos autores mais apreciados e o seu 
romance A sangue frio  cabe-lhe um título que 
deveria encontrar espaço na biblioteca de 
cada jornalista e comunicador. Para respon-
der, também, na era digital dos mídias fortes 
e dos especiais nas Redes, o desafio lançado 
ao papel impresso.                                      •
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Cristina Beffa, fsp 

A Mensagem pelo 47º Dia mundial das 
comunicações sociais (12 de maio de 
2013) intitulada: Redes Sociais: portas 

de verdade e de fé, novos espaços de evangeliza-
ção, depois da renúncia do ministério petrino 
de Bento XVI, adquire força nova, especial-
mente com a metáfora da “porta”, eviden-
ciada no título. De fato, a porta simboliza 
algo diferenciado em relação à Mensagem, 
significando descontinuidade, limite de pas-
sagem para ir de um lugar a outro, ponto de 
acesso a outro tipo de relação.

Ao lê-la pela primeira vez, imediatamen-
te se percebe, na Mensagem, o convite do 
Papa para que se assuma o desafio que as 
redes sociais colocam à Igreja e à sua missão, 
bem como a continuidade desta com as men-
sagens precedentes. Bento XVI nos apresen-
ta um critério positivo das novas tecnologias 
comunicativas e aponta para os social ne-
twork que representam a transformação da 
comunicação com um impacto sobre a per-
cepção de si, da realidade, das relações. No 

mundo digital, as relações não são apenas 
virtuais, mas reais, porque as redes sociais 
são «parte da realidade cotidiana de muitas 
pessoas, especialmente dos mais jovens», um 
ambiente em que é preciso «esforçar-se para 
sermos autênticos» e onde, «em última ins-
tância, se comunica a si mesmo». 

Novas tecnologias:  
dom para a humanidade

Bento XVI nos convida a valorizar o po-
tencial das redes sociais para a promoção e 
o desenvolvimento humano e da solidarie-
dade. E contemporaneamente nos solicita a 
melhorar a «capacidade de utilizar as novas 
linguagens não só para estar de acordo com 
os tempos», mas para estarmos aptos a uma 
comunicação eficaz em que, texto, imagens, 
som, rapidamente envolvam emotiva e inte-
lectualmente, recordando que «é necessário, 
porém, que se reflita e discuta, com argu-
mentação lógica e persuasão não agressiva ». 

Dia das  
Comunicações sociais:
a porta como passagem  
rumo a outros espaços
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tons demasiados inflamados e conflituosos», 
os crentes são convidados a recordarem «que 
Elias reconheceu a voz de Deus no “sussurro 
de uma leve brisa”» e não no vento impetuo-
so do sensacionalismo. 

A Mensagem deste ano dá um passo 
à frente em relação às dos anos anteriores, 
mesmo sendo continuidade das mesmas. As 
novas tecnologias, de fato, são reconhecidas 
como «dom para a humanidade» (2009), «um 
instrumento indispensável» (2010), também 
se «mudam a comunicação em si mesma e o 
modo de comunicar» (2011). Além disso, «as 
redes sociais são o ponto de partida da co-
municação para muitas pessoas que buscam 
conselhos, sugestões, informações, respos-
tas. A Rede está se tornando sempre mais o 
lugar das perguntas e das respostas » (2012) 
e, sobretudo, se percebe que «a cultura das 
redes é gerada pelos usuários, a troca de in-
formações pode se tornar comunicação, ami-
zade, conexão, comunhão» (2013). 

Web, internet, twitter, facebook, blog são 
termos que entraram em nossa linguagem 
cotidiana porque, de fato, como Paulinas, 
não podemos prescindir dos mesmos no 
exercício de nossa missão. Porém, não são 
apenas termos da moda: são um novo modo 
de estar juntos, de partilhar ideias, de mani-
festar a nossa autenticidade, de fazer comu-
nhão. 

La Semana da comunicação
Pelo carisma, Paulinas e Paulinos, em 

plena colaboração e partilha entre eles, des-
de 2006, na Itália, dedicam maior atenção à 
Mensagem e ao Dia mundial das comuni-
cações (notoriamente transcurados) através 
da Semana da comunicação, confiando aos 
Centros culturais e às Livrarias São Paulo e 
Paulinas o empenho de organizar eventos 
e manfestações culturais centrados sobre o 

tema do Dia. 
Todos os anos, em 50 cida-

des italianas, são organizados 
eventos voltados para grupos 
específicos: convenções para 
todos, encontros para profes-
sores, catequistas, agentes de 
pastoral e animadores cultu-
rais, laboratórios musicais e 
momentos celebrativos. Mas 
também itinerários didáticos 

para alunos dos cursos primário e secundá-
rio, com os já famosos happy book ou me-
renda na livraria. 

Em estreita ligação com a Semana, orga-
nizamos o Festival itinerante promovido em 
colaboração com uma diocese, individuada 
ano a ano, caracterizando, concretamente, o 
empenho da pastoral da comunicação das 
nossas congregações. De acordo com o bis-
po e através dos Conselhos da comunicação 
da diocese escolhida previamente, são pro-
movidas iniciativas na localidade para “ce-
lebrar” o cada vez mais complexo mundo da 
comunicação e para ajudar as pessoas a não 
viverem fora dessa realidade.

As dioceses em que foram desenvolvidas 
as edições do Festival foram: Salerno (2006), 
Bari, Brescia, Alba, Caserta, Padova, Calta-
nissetta, Avezzano (2013). Em cada edição do 
Festival, a programação dos eventos é volta-
da para os 5 Caminhos da comunicação: o 
Caminho do conhecimento, que refuta a relação 
entre a pluralidade dos saberes e a comuni-
cação; o Caminho da beleza, que se manifes-
ta através do mundo da arte; o Caminho das 
linguagens, que aprofunda as múltiplas faces 
antropológicas, tecnológicas e sociais dos 
mídia; o Caminho da solidariedade, que explora 
as formas de relação e partiilha comunicadas 
mediante o voluntariado; o Caminho da agre-
gação, proposto como a festa da comunhão, 
qual fruto natural de uma comunicação pro-
funda e autêntica. 

Para maiores informações, consultar o site: 
www.settimanadellacomunicazione.it

Pelo carisma, Paulinas
 e Paulinos, em plena

 colaboração e partilha 
entre eles, desde 2006,

 na Itália, dedicam maior 
atenção à Mensagem 

e ao Dia mundial
 das comunicações 
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Um programa religioso é dirigido so-
mente a quem crê? É pensado, escrito, 
trabalhado somente para a pequena 

horta dos fieis? A pergunta é importante. No 
tempo dos milhares de canais, quando existe 
a TV para a caça, para a pesca, para tênis, para 
música de rock, será que também a fé arrisca 
tornar-se uma cota do mercado que pode ser 
interceptada? E colocar num recinto fechado? 
Aquele dos apaixonados por um gênero? Mas, 
a fé é um gênero? Como os amarelos ou os fan-
tasias?

Não, não é isso. Não é um hobby, nem 
uma paixão individual para cultivar com ou-
tros apaixonados. Não se pode imaginar um 
produto que fala sobre a fé, como se fosse um 
dos tantos segmentos do mercado para agredir 
com cinismo.

Os meios de comunicação são, pelo contrá-
rio, instrumentos para serem usados para al-
cançar maior número de pessoas, aquelas que, 
como ensinava Alberione, vivem nas periferias 
da existência (uma expressão do Papa Francis-
co que o Primeiro Mestre teria amado muito). 
«Para onde vai esta humanidade?», escrevia 
Padre Alberione. «Onde caminha, como cami-
nha, para que meta caminha esta humanidade 
que sempre se renova sobre a face da terra?». 
Atentos a essa humanidade fazemos parte nós, 
também para que nas periferias existenciais, 
com resolução, cheguemos todos.

É aquela humanidade que logo pela manhã 
pelas estradas, indo para o trabalho. Fazemos 
parte do afã de quem nunca tem tempo, de 

quem vive com pres-
sa e superficialidade 
e arrisca envelhecer 
sem dar-se conta do 
ponto de vista de 
Deus, aquele ângulo 
do visual amorável e 
terno no qual somos 
observados por Ele 
em cada momento 
da nossa vida.

Um terreno fecundo de encontro
Quando comecei trabalhar num programa 

religioso, logo me dei conta de que não podia 
trabalhar num gueto: devia permanecer aber-
to. Antes, precisamos abrí-lo ainda mais. Não 
era apenas deixar a porta aberta, mas demolir 
o muro e viver com o rosto na estrada. Por que? 
Porque um programa de fala de fé, como eu o 
vejo, é o único programa que pode falar a to-
dos. É o verdadeiro serviço público. Não é pre-
ciso crer para colocar-se algumas perguntas de 
bom senso: você as tem só no respirar. 

São aquelas perguntas que tocam no senti-
do da vida: como se cresce? Como se envelhe-
ce? Como crescem os filhos? Por que ter filhos? 
E por que não nascem as crianças? A vocação, 
o futuro, que farei? Os erros, a esperança, a 
doença, a alegria, a morte, a riqueza a pobreza, 
a justiça. Nós não damos respostas como um 
manual de vida, indicamos com as experiên-
cias, as histórias, as palavras dos santos, com 
o ensinamento do Papa, uma prospectiva que 
é Deus. Quem fala daqueles temas hoje? Ain-
da que de modo laico e sem citar Deus? Nin-
guém. A verdadeira vida está anestesiada so-
bre os multi mídia. Dizem-me: «Mas se falais 
de Deus, dais uma conotação ao vosso discurso 
que vos isola». E esse discurso nos faltaria, res-
pondo. Não se pode dar uma resposta sem in-
dicar uma meta. Se permaneces no “vago” não 
respondes a ninguém. 

De fato quem acredita que escuta para me-
lhor compreender? Quem não acredita para 
encontrar um confronto. E então, um progra-
ma religioso é um terreno fecundo de encontro. 
Não é a meia hora de catecismo. Não é o orgu-
lho de uma minoria e nem mesmo a ditadura 
de uma maioria.

Uma espiritualidade da comunicação

Todavia, porém é comunicação e tem suas 
regras. A popularidade é uma destas: não 
devemos temer de ser populares, de falar a 
todos, de usar as linguagens da cultura po-
pular. Se Jesus usava as parábolas, nós não 
podemos refugiar-nos nos intelectualismos, 
como muitas vezes vimos fazer. 

Outra rega é dimensão industrial, que sig-
nifica “format”, grandes tiragens, escolhas glo-
bais, grandes investimentos, “crosmedialida-
de”. Ligando tudo está uma espiritualidade da 
comunicação, que falta e que só encontramos 
aprofundando Padre Alberione. Espiritualida-
de e cultura de imprensa da comunicação, o 
Bem-aventurado Fundador da Família Paulina 
continua a preceder-nos com suas intuições. •

Um programa 
religioso é um
programa  
para todos 
Rosario Carello 


