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RESUMO EXPANDIDO: 

 

Após a renúncia de Bento XVI, a Igreja Católica elegeu um novo pontífice. A escolha 

do argentino Jorge Mário Bergoglio surpreendeu a todos. Desde os primeiros minutos 

de sua gestão, Bergoglio deu um claro sinal a todo mundo: ele seria um Papa dos 

humildes e dos pobres. A própria escolha do nome Francisco foi muito simbólica e 

indicava novos caminhos para a Igreja e o pontificado. Francisco começou a recusar as 

formalidades que acompanharam seus antecessores, como o deslocamento em veículos 

luxuosos, o manto vermelho sobre os ombros, o crucifixo e o anel de ouro. Mais que um 

líder religioso, percebemos que o Papa se tornou uma celebridade. E ele nos chama 

atenção por evidenciar valores como a humildade, a simplicidade, a pobreza, a 

solidariedade, além da crítica ao consumo e ao individualismo. Diante disso, propomos 

nesse artigo, compreender como a revista “O Meu Papa” constrói a imagem do Papa 

Francisco, que valores emergem desta construção e de que maneira a revista marca um 

lugar de celebridade para este Papa. Iremos analisar, nas quatro edições da revista, a 

seção “30 dias com o Papa Francisco”. Mesmo dedicando-se a cobertura dos eventos 

oficiais dos quais o pontífice participa, a seção aborda tais eventos de forma 

diferenciada, buscando mostrar os fatos curiosos, os bastidores e o comportamento do 

Papa. Percebemos um esforço da revista para mostrar Francisco como uma pessoa 

comum, por isso, a rotina de trabalho diária do Papa também ganha destaque nessa 

seção. Um dos conceitos centrais para nosso estudo é o de celebridade, pois nos permite 

compreender que lugar é esse ocupado por uma figura tão marcante em nossa sociedade 

e de que maneira essa figura tensiona valores presentes no cenário contemporâneo. 

Também será fundamental para nossa análise, o conceito de enquadramento, que nos 

                                                 
1 Trabalho apresentado no Simpósio Internacional Religiões, Políticas e Mídias na América Latina, realizado em São 

Paulo, SP, de 04 a 06 de Outubro de 2016.   
2 Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFMG, mairalobatomoura@gmail.com 
3Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFMG, bolsista Capes, 

fabíolasouzajor@gmail.com. 
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ajuda a observar quais os quadros de sentido acionados pela revista ao tratar da figura 

do Papa e também compreender como a revista o insere nesse lugar de celebridade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Celebridade; Enquadramento; Papa Francisco; Valores sociais. 

 

1. Introdução 

 

Em março de 2013, após a renúncia de Bento XVI, a Igreja elegeu seu 266º papa. O argentino 

Jorge Mario Bergoglio adotou o nome de Francisco e é o primeiro Papa não europeu em 1200 

anos. A escolha do novo pontífice mobilizou a mídia e as atenções do mundo inteiro. 

Milhares de comentários e notícias começaram a circular, analisando os possíveis rumos que 

o catolicismo tomaria, sendo conduzido por um Papa que prega, sobretudo, a simplicidade. 

Tamanha é a popularidade
4
 de Francisco, que em 2015, ele ganhou uma revista oficial, 

intitulada O Meu Papa. Segundo a Panini, editora da revista no Brasil, a ideia da publicação 

partiu da curiosidade que a vida do líder da Igreja Católica sempre despertou nos fiéis. 

Conforme destacado no editorial
5
 da primeira edição, trata-se de “uma publicação dedicada a 

uma das figuras mais influentes da atualidade e tem como objetivo fazer uma cobertura ampla 

e significativa dos fatos e do dia a dia do Santo Padre”. 

Mais do que um líder religioso, percebemos que o sucessor de Pedro se destaca nesta 

publicação como uma celebridade contemporânea. E chama a atenção por evidenciar valores 

que não são os considerados hegemônicos na contemporaneidade, como a humildade, a 

simplicidade, a pobreza, a solidariedade, além da crítica ao consumo e ao individualismo, tão 

marcantes na sociedade atual. Diante disso, propomos neste estudo, investigar como a revista 

O Meu Papa constrói a imagem do Papa Francisco, que valores emergem desta construção e 

de que maneira a revista marca um lugar de celebridade para este Papa.  

Publicada no Brasil de abril a julho de 2015
6
, a revista O Meu Papa se dedica a cobertura da 

vida do Papa Francisco, trazendo não só suas viagens, mensagens e pronunciamentos aos fiéis 

como também fatos de sua rotina. Cada uma das edições têm 65 páginas, divididas nas 

                                                 
4
 Pesquisa realizada pela Global Language Monitor (GLM)  aponta que o Papa foi a pessoa de quem mais se falou na 

internet em 2013. A revista Rolling Stone trouxe em fevereiro de 2014, uma matéria de capa  traçando o perfil do 

pontífice com o título: “Papa Francisco – Os tempos estão mudando ”. Já a revista Time destacou-o como 

personalidade do ano.  
5 Disponível em <http://issuu.com/contentstuff/docs/o_meu_papa_issuu/1?e=1484805/12737344> . Acesso em 03 de 

outubro de 2015. 
6 De acordo com a Editora Panini, por questões contratuais, a publicação não será mais publicada no país. A revista 

está presente em outros 13 países, sendo a versão original produzida na Itália e intitulada “Il mio Papa”.  A versão 

italiana começou a ser produzida em março de 2014 e continua em vigor.  
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seguintes seções: “30 dias com o Papa Francisco”, “Almanaque”, “O livro dos santos”, 

“Internet” e “As vozes da praça. Neste estudo, iremos analisar, nas quatro edições da revista, a 

seção “30 dias com o Papa Francisco”, que é a maior seção da revista e se destaca por 

evidenciar o caráter de celebridade do Papa. Mesmo dedicando-se a cobertura dos eventos 

oficiais dos quais o pontífice participa, a seção aborda tais eventos de forma diferenciada, 

buscando mostrar os fatos curiosos, os bastidores, os comportamentos do Papa em relação aos 

fiéis. Percebemos um esforço da revista de mostrar Francisco como uma pessoa comum, por 

isso, a rotina de trabalho diária do Papa também ganha destaque nesta seção.  

Antes de partirmos para nossa análise, faz-se necessário, porém, traçarmos um breve 

panorama sobre a trajetória do Papa Francisco, bem como a discussão sobre o papel que o 

pontífice tem ocupado em nossa sociedade, que extrapola o âmbito religioso e o configura 

também como uma celebridade contemporânea.  

 

2. Francisco: de líder religioso a celebridade  

 

Nascido em Buenos Aires, em 17 de dezembro de 1936, Jorge Mario Bergoglio foi 

eleito Papa aos 76 anos. Francisco é o primeiro sumo-pontífice a usar esse nome, e 

também o primeiro Papa nascido no continente americano. Como arcebispo de Buenos 

Aires, Bergoglio se destacava por sua simplicidade e proximidade com os mais pobres, 

mantendo tal postura também no pontificado. Como papa, recusou algumas regalias e 

luxos dedicados ao sumo-pontífice, optando por morar na Casa Santa Marta, que é uma 

casa de hóspedes do Vaticano para bispos, padres e leigos. 

A escolha de Francisco se deu em um cenário de crise da Igreja Católica. A perda do 

número de fiéis
7
, os recentes escândalos por vazamentos de informações secretas do 

Vaticano (conhecido como Vatileaks), as denúncias de pedofilia e a recente renúncia do 

Papa Bento XVI, fato que não acontecia há seis séculos, configuravam um cenário que 

necessitava de um papa carismático, que se voltasse para o povo e trabalhasse pela 

reaproximação entre a Igreja e seus fiéis.  

A notícia da escolha do argentino foi recebida com grande surpresa pelo mundo, pois, 

pelo menos para a imprensa, seu nome não era o mais cotado inicialmente para o cargo. 

Segundo Camarotti (2013), a eleição de Bergoglio representou um sinal imediato de 

                                                 
7 Na década de 1990, a evasão de fiéis chegou a 1% da população ao ano só no Brasil, de acordo com o IBGE, o que 

representa 13 milhões de católicos. 
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mudança da cúria romana.  “Isso porque adotou o nome de Francisco, santo que é um 

marco em reformas da Igreja entre o final do século XII e início do século XIII, além de 

ser o primeiro papa jesuíta, congregação que pressionou por reformas no catolicismo do 

século XVII”. (CAMAROTTI, 2013, p.29).   

A posição ocupada pelo Papa representa o lugar de maior autoridade da Igreja Católica, 

uma instituição milenar que se configura como uma das mais importantes esferas de 

poder em nosso mundo. No entanto, apesar de importantes figuras públicas, nem todos 

os Papas podem ser considerados celebridades.   

Usado na sociedade contemporânea para denominar figuras públicas que alcançam a 

fama, o conceito de celebridade tem interessado a muitos pesquisadores
8
. Chris Rojek 

(2008) trata “a celebridade como a atribuição de status glamouroso ou notório a um indivíduo 

dentro da esfera pública” (ROJEK, 2008, p. 11). O autor entende as celebridades como 

fabricações culturais e chama atenção para o seu impacto cultural, afirmando que o status de 

celebridade é definido pelo impacto sobre a consciência pública. Retomando tal perspectiva, 

Simões (2012) define a celebridade como “uma pessoa famosa e singular, reconhecida 

por um público e cuja fama pode variar conforme os “sentimentos humanos”, ou seja, 

segundo as impressões do público que a reconhece” (SIMÕES, 2012, p. 18). Já França 

(2014) chama atenção para os sentidos que este conceito enfeixa: “conhecimento, 

reconhecimento, culto. Diz de alguém que se torna conhecido por muitas pessoas, 

reconhecido por aquilo que é ou faz, cultuado enquanto uma certa excepcionalidade 

digna de admiração e reverência”. (FRANÇA, 2014, p.19)  

Segundo Rojek, o desenvolvimento da sociedade moderna foi fundamental para o 

surgimento das celebridades. O autor explica, que “as celebridades preencheram a 

ausência gerada pela decadência da crença popular no direito divino dos reis, e a morte 

de Deus” (ROJEK, 2008, p. 15-16). Alinhado a Rojek, Inglis (2012) explica que a 

celebridade nos aproxima enquanto coletividade e nos ajuda a “manter a coesão social e os 

valores comuns” (INGLIS, 2012, p. 12). Ainda de acordo com o autor, a celebridade nos diz 

de nossa sociedade, na medida em que revela o que deve ser valorizado e desenvolvido. 

Como ressalta França (2014), as celebridades o são “muito mais em razão de estarem em 

                                                 
8 ver França (org et al) (2014); Herschmann, Pereira (2005); Lana (2012); Marshall (2006); Matta (2009);Nascimento 

(org et al) (2013); Pena (2002); Primo (2009); Sibilia (2010); Simões (2012); Zovin (2010).   
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sintonia com o quadro de valores e o centro de poder de uma comunidade ou grupo social” 

(FRANÇA, 2014, p.25).   

Para tentar compreender esse processo de constituição de uma celebridade, acreditamos 

que o conceito de carisma ilumina um aspecto fundamental. Ao fazer uma apropriação 

do conceito weberiano de carisma, Geertz (1997) relaciona carisma e poder, destacando 

que “o carismático [...] está bem próximo ao centro das coisas” (GEERTZ, 1997, p. 

184). O autor define que  

Como o carisma ora é definido como 'uma certa qualidade' que destaca um 

indivíduo, colocando-o em uma relação privilegiada com as origens do ser, e 

ora considerado um poder hipnótico que 'certas personalidades' parecem possuir 

e que lhes torna capazes de provocar paixões e dominar mentes, não é possível 

saber ao certo se ele é um status, um estímulo ou uma fusão ambígua dos dois." 

(GEERTZ, 1997, p. 182) 

 

Simões (2012) chama a atenção para o fato de que o carisma não é um atributo inerente 

ao sujeito e sim uma construção relacional, sendo então preciso analisar uma 

celebridade não em si mesma, mas sempre em relação — com outras celebridades, com 

a mídia, com o público, com o contexto.  

Outro ponto que chama nossa atenção em relação às celebridades é a questão da 

exposição da intimidade. A exibição da privacidade é para muitas celebridades um 

mecanismo de manutenção da fama, de torna-se visível por meio da exposição de sua 

vida pessoal, daquilo que a princípio seria de interesse particular (relacionamentos 

amorosos, procedimentos estéticos, passeios, rotina diária). Acreditamos, porém, que 

mais do que um esforço do Papa pela busca da fama, planejando ações e 

comportamentos que lhe atribuam visibilidade, o que explica sua permanência no 

cenário midiático internacional, é o fato de seus comportamentos evidenciarem valores 

que são partilhados coletivamente, o que o torna uma figura exemplar, digna de 

admiração e interesse. Como aponta Simões (2014), a visibilidade é um valor 

contemporâneo, “entretanto, apenas alguns conseguem se manter em um lugar de 

destaque na cena pública: são aqueles cujo comportamento evidencia valores 

partilhados coletivamente e que se afirmam como um polo de admiração dos sujeitos 

comuns” (SIMÕES, 2014, p. 55). 
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3. Metodologia 

 

Para investigar como a revista O Meu Papa constrói a imagem do Papa Francisco, bem como 

o quadro de valores que emerge desta construção e de que maneira a revista marca um lugar 

de celebridade para este Papa, escolhemos analisar a seção “30 dias com o Papa Francisco”. A 

primeira revista, de abril de 2015, apresentou 08 reportagens dentro desta seção; a de maio, 09 

reportagens, a de junho, 06 e a de julho, 07. Dentro destas 30 reportagens, que se dividem 

entre viagens do Papa Francisco, eventos oficiais no Vaticano (missas, audiências e visitas) e 

a rotina de trabalho do Bergoglio, escolhemos analisar as reportagens que exploraram traços 

da intimidade do pontífice, acentuaram seus comportamentos ou trouxeram algumas 

curiosidades sobre a figura do Papa. Nosso corpus será então formado por dez reportagens, 

sendo duas da primeira edição, quatro da segunda edição e duas da terceira e da quarta edição.  

Além do conceito de celebridade, que nos ajudará a pensar sobre o modo como a revista 

insere o Papa Francisco no papel de uma celebridade contemporânea, também será 

importante para a nossa análise a discussão do conceito de enquadramento, que é entendido 

por Bateson (2002) como um conjunto de instruções para que os interlocutores entendam uma 

determinada mensagem. Partindo da interação face a face, o autor explica que os sujeitos 

estão a todo momento atentos aos sinais que delimitam ou contextualizam os enquadres (isto 

é uma brincadeira, uma ameaça, uma briga) de modo a fornecer respostas adequadas a 

situação presente e melhor corroborar a construção da comunicação em curso. O enquadre é 

assim, parte de um sistema de premissas e sinaliza ao observador os modos de interpretar. Ele 

é metacomunicativo, ou seja, fornece instruções, auxilia o receptor em sua tentativa de 

entender as mensagens incluídas no enquadre.  

De acordo com Goffman (2002), em qualquer encontro face e face, e aqui podemos estender 

o conceito para todo processo comunicativo, os participantes estão permanentemente 

propondo ou mantendo enquadres “que organizam o discurso e orientam com relação à 

situação interacional” (GOFFMAN, 2002, p.107). No caso de uma revista, percebemos que 

ela usa de várias estratégias, como texto, cores, imagens, escolha das palavras, de modo a 

orientar o leitor, oferecer quadros de sentido preferenciais, para que o leitor interprete tal 

mensagem. Não estamos com isso desconsiderando as diferentes interpretações que podem 

ocorrer durante a interação entre leitor e revista, mas apenas evidenciando que a revista aciona 

determinados quadros de sentidos, oferece um conjunto de instruções para seu leitor.   
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Assim a partir do conceito de enquadramento, buscaremos compreender quais quadros de 

sentido são acionados pela revista para falar do Papa Francisco. Como a revista nomeia o 

pontífice, caracteriza suas ações e comportamentos. Quais enquadramentos emergem do texto 

e também das imagens presentes na revista.  

 

4. Um homem comum, mas um papa incomum 

 

A primeira matéria analisada é intitulada “Nós mostramos onde trabalha o Papa 

Francisco” e mostra detalhes da rotina de trabalho do Papa. Vemos na imagem principal 

Francisco em seu escritório, rodeado por papéis, livros e prateleiras. Os boxes oferecem 

os primeiros quadros de sentido para a matéria e chamam a atenção para a simplicidade 

do ambiente de trabalho de Francisco a partir de frases como “o interior da residência de 

Francisco é simples”; “Francisco tem um quarto muito simples”. A temática da matéria 

demonstra a intenção de atribuir um status de homem comum ao Papa, um homem que 

trabalha, como qualquer outro. Acreditamos que esta é uma estratégia da revista para 

aproximar o Papa dos leitores, mostrando que Francisco tem uma rotina de trabalho 

diária e que valoriza a simplicidade.  

Se pelas imagens vemos que a revista destaca uma rotina comum, por outro lado, o 

texto da matéria é aberto com a palavra “Extraordinária”.  Esse é o adjetivo escolhido 

para descrever a foto do escritório de Francisco. O movimento observado no texto nos 

sugere outro enquadramento interessante: a imagem de um Papa trabalhando em um 

escritório, como um homem comum, é extraordinária. Nesse sentido, percebemos que a 

revista faz um duplo movimento ao acionar quadros de sentido para dizer o que se passa 

naquela imagem: convoca uma série de elementos que enfatizam a simplicidade de 

Francisco, e ressalta o quanto essa postura simples e comum é admirável e nada comum 

para um Papa. Ao fazer isso, a revista reconfigura as expectativas dos sujeitos em 

relação à figura de um Papa e ilumina esse caráter de celebridade de Francisco. No 

entanto, o Papa destoa das celebridades contemporâneas na medida em que adota uma 

vida simples, o que foge das expectativas contemporâneas em relação à vida das 

celebridades, retratada na maioria das vezes de forma glamourosa.  

Outro aspecto bastante explorado nessa primeira matéria é o quanto o Papa trabalha. 

Alguns subtítulos destacam que sua agenda tem todas as páginas cheias, que o seu dia 
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começa às 4h45 da manhã e não tem um minuto livre. Observamos mais uma vez que o 

enquadramento acionado é o que caracteriza o Papa como um trabalhador dedicado. 

Esse enquadramento também nos aponta um movimento em relação a esse status de 

celebridade. Essa cultura de celebridades cultivada em nossa sociedade acaba por 

convocar um certo estilo de vida para as pessoas que são consideradas celebridades – 

uma vida cheia de luxos, bens materiais, com uma rotina ligada ao glamour e à fama, no 

qual o trabalho está muito mais associado a arte do que a questões administrativas.  Ao 

enfatizar esse lado trabalhador do pontífice, a revista o coloca sim como uma 

celebridade, mas uma celebridade que trabalha sem cessar e desvia dos padrões e estilo 

de vida de uma celebridade contemporânea. Percebemos que os principais valores 

associados à figura de Francisco são o trabalho e a simplicidade, sendo que a todo o 

momento a revista enquadra o Papa como celebridade explorando justamente elementos 

que fogem do comportamento esperado para uma figura celebre. 

A segunda matéria analisada aborda a viagem de Francisco para a Arícia. O que ganha 

destaque na matéria é o fato do Papa Francisco ter feito a viagem de ônibus. O fato 

aparece no título da reportagem “Francisco viaja de ônibus para Arícia”, na primeira 

frase do texto e também em duas das três imagens principais que ilustram a matéria. 

Percebemos que ao enquadrar a viagem do Papa, o que a revista ressalta é o fato de 

Francisco fugir do esperado e realizar a viagem de ônibus. Mais uma vez, percebemos 

um movimento forte ressaltando a simplicidade e os hábitos comuns do Papa. Esse 

movimento observado nas reportagens nos aponta para um aspecto importante trazido 

pelo conceito de celebridade: a identificação do público com as figuras célebres e os 

sentimentos suscitados por essas figuras. Há uma relação de proximidade e afastamento 

entre celebridades e público que desencadeia sentimentos de admiração e simpatia (ou 

não) e provoca uma maior ou menor adesão a essas celebridades. No caso do Papa, os 

enquadramentos privilegiados pela revista tentam cumprir essa função de desencadear 

um sentimento de maior proximidade e identificação do público em relação a ele.         

 Na segunda revista, analisamos quatro reportagens: “A Igreja, como mãe, nunca 

abandona a família”; “Francisco explica para o mundo o Jubileu da Misericórdia”; “Não 

joguemos sobre as crianças as nossas culpas” e “A Turquia ataca o Papa, mas ninguém mais 

do que ele quer a paz”. O primeiro ponto que chama nossa atenção em todas as reportagens 
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analisadas é o grande uso de imagens do Papa em ação. Francisco aparece beijando crianças, 

tocando pessoas, acenando, sorrindo, celebrando. Um Papa sempre em relação com os fiéis, 

próximo a eles.  

A primeira reportagem traz em destaque a imagem de Francisco que caminha, tendo ao fundo 

uma multidão de fiéis na Praça São Pedro, todos com guarda-chuvas. A legenda explica que 

devido ao mau tempo, o Papa optou por não abraçar as crianças para preveni-las de um 

resfriado. Uma atitude que poderia ser mal interpretada, afinal é costume de Francisco abraçar 

as crianças, ganha por parte da revista um enquadramento de cuidado: Deixar de abraçar é 

uma forma de carinho e cuidado do Papa, que quis evitar possíveis resfriados das crianças. O 

enquadramento coloca em destaque que o pontífice se preocupa com os outros, e deixa de 

fundo, por exemplo, o fato de que o próprio Papa, pela idade, também estaria propenso ao 

resfriado. No texto, mais uma vez o enquadramento do Papa que cuida é reforçado. O 

primeiro parágrafo destaca que Francisco pediu que os doentes que acompanhariam a 

audiência fossem levados para a sala Paulo VI, onde segundo a reportagem, estavam 

aquecidos e cobertos e puderam ouvir o pontífice confortavelmente.  

Outra imagem que cabe ser ressaltada dentro da primeira reportagem é a de Francisco 

cumprimentando um sacerdote hindu, trajando assim como ele, uma estola laranja. Os dois se 

olham nos olhos e a foto parece anteceder o cumprimento entre eles. Um box explicativo da 

imagem diz que ao final da audiência o Papa cumprimentou os representantes da comunidade 

hindu que compareceram a audiência. Do Papa que cuida, passamos então para o 

enquadramento do pontífice que acolhe, que se abre a outras denominações religiosas, até 

mesmo em suas vestimentas. Percebemos nesta matéria, que os quadros de sentido acionados 

associam o Papa ao cuidado e a acolhida. A revista enquadra Francisco como alguém que se 

aproxima e acolhe a diferença, mostrando-o na contramão de um comportamento cada vez 

mais comum na contemporaneidade, que é o da intolerância religiosa.   

Na segunda reportagem analisada referente ao Ano da Misericórdia, destacamos uma  

imagem de Francisco durante a entrega da Bula
9
 de convocação do Jubileu Extraordinário da 

Misericórdia. Mais do que trazer detalhes sobre o Ano da Misericórdia, importa a revista 

mostrar Francisco, torná-lo protagonista da reportagem. A imagem mostra o Papa em plano 

americano com uma veste celebrativa e cada item do vestuário é então explicado pela revista, 

                                                 
9 A Bula é um livreto com reflexões teológicas e informações práticas sobre o Ano da Misericórdia, que teve início 

em dezembro de 2015 e será vivido pela Igreja até novembro de 2016.  
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como uma espécie de “raio-x” do guarda-roupa do Papa. Percebemos aqui semelhanças com 

algumas revistas de celebridades, que destrincham a roupa dos famosos em grandes eventos. 

No entanto, o que ganha destaque aqui não é o luxo do traje, os valores das vestimentas ou o 

estilista que concebeu a roupa, mas os paramentos litúrgicos, seu valor simbólico, que é 

explicado pela revista em tom de curiosidade e revela que a publicação se direciona não só a 

católicos, como a um público mais amplo.  

A reportagem “Não joguemos sobre as crianças as nossas culpas” retrata o conteúdo de uma 

audiência do Papa Francisco no Vaticano e fala sobre a importância do cuidado com as 

crianças, principalmente aquelas que sofrem com as injustiças sociais. O texto revela a 

preocupação de Francisco com as crianças o que é reforçado pelas imagens. Das cinco 

imagens disponíveis na reportagem, três mostram Francisco ao lado dos pequenos, como a 

revista os denomina.  

Antes de falarmos das imagens, cabe ressaltar o primeiro parágrafo da matéria, que descreve a 

saga de uma criança para ser abraçada pelo pontífice: “Uma criança pequena, com pelo 

menos dois anos, fez de tudo para ser pega pelos braços de Francisco. Uma vez perto dele, 

retira a chupeta da boca para lhe dar um beijo na bochecha”. (O MEU PAPA, 2015, p. 18). A 

revista enquadra Francisco como uma Papa que não só se preocupa com as crianças como é 

amado por elas.  Se no texto, a criança faz de tudo para aproximar-se de Francisco, nas 

imagens é ele quem vai até elas. Acolhe o menino de rua brasileiro, troca o solidéu
10

 com 

uma criança, beija outra criança. Ao mostrar o desejo das pessoas de se aproximarem do Papa 

– a revista sempre destaca no texto ou em imagens a multidão em volta do pontífice -, a 

publicação o insere mais uma vez no lugar de celebridade. Podemos pensar em Francisco 

como uma autoridade carismática, digna de uma devoção afetiva, que não se restringe 

exclusivamente as crianças. Como nos aponta Simões (2012), tal autoridade sobre os 

membros de um público só acontece se a celebridade corresponde a expectativas e reúne 

valores compartilhados por eles. E no caso de Francisco percebemos que a relação de 

cuidado, carinho e proximidade contribui para que ele seja reconhecido pelo carisma.  

A última reportagem que destacamos na revista de maio é “A Turquia ataca o Papa, mas 

ninguém mais do que ele quer a paz”. Nesta reportagem, vemos que o principal 

enquadramento que emerge é o que caracteriza Francisco como um mensageiro da paz, com 

                                                 
10 Espécie de boina usada pelos clérigos católicos e pelos judeus, significando o temor a Deus.  
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uma missão diplomática. Dois pontos chamam nossa atenção. O primeiro é a atitude do Papa 

de plantar uma “oliveira da paz” nos jardins do Vaticano, ao lado do líder israelense Shimon 

Peres e do palestino Mahmoud Abbas. Longe das expectativas por trás do papel de líder 

político e religioso, selando acordos de paz em salas fechadas, a imagem mostra os três no 

jardim, com pás nas mãos, prontos para plantar a oliveira e simbolicamente selar a paz. 

Abaixo da imagem, um box traz a foto e a fala do rabino Daniel Goldman: “O Papa rompe 

padrões, constrói pontes, não separa. Em um mundo que se sente falta de líderes, apareceu um 

gigante como Jorge... Ele seria perfeito para um prêmio Nobel da Paz” (O MEU PAPA, 2015, 

p. 42). A fala do Rabino reforça o enquadramento dado pela revista, de que Francisco é um 

promotor da paz.  

Na revista O Meu Papa de junho de 2015, a primeira reportagem foi intitulada “Para o Papa 

Francisco, os pobres estão sempre na primeira fila”. Já no título da reportagem emergem os 

primeiros quadros de sentido para a leitura da reportagem: para o pontífice os pobres são 

importantes, ocupam um lugar de privilegiado. A matéria traz como destaque o Concerto da 

Solenidade da Ascenção, organizado para apoiar as obras de caridade do Papa. Nomeado 

“Com os pobres e para os pobres”, o evento, de acordo com a revista, surpreendeu a muitos, 

pois diferentemente dos outros anos, reservou a primeira fila, não para as pessoas de prestígio 

(como políticos, membros da alta sociedade ou a alta hierarquia do clero), mas para os pobres. 

A pedido de Francisco, o lugar foi reservado aos sem-teto, imigrantes e famílias 

desfavorecidas dos subúrbios romanos. A matéria relembra então, outros momentos, em que 

os pobres “ocuparam a primeira fila” na agenda de Francisco e em suas preocupações. Toda a 

reportagem é construída de modo a evidenciar a preocupação e cuidado de Francisco com as 

pessoas de baixa renda. “Os pobres, é inegável, são um pensamento constante de Francisco”. 

Segundo o subtítulo da matéria, ele “não esquece os pobres”. A revista também lembra que 

Francisco fez questão de passar seus dois aniversários, já como Papa, ao lado deles.  

Outro enquadramento que aparece no texto é de que o Papa foge dos padrões, quebra 

expectativas. Primeiro por convidar para um Concerto “uma plateia certamente pouca 

acostumada às salas de teatro e de concertos”. Em segundo lugar, porque ele não se detém a 

orações, ele sai em ação. “Francisco olha para os pobres, os incentiva, encoraja e ajuda. Com 

a oração sim, mas também com ações concretas [...]”. Vemos que nesta reportagem, os 

principais valores encarnados por Francisco são a solidariedade e o amor ao próximo, no 
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sentido evangélico, de que o próximo é todo aquele que precisa de ajuda, o necessitado. A 

imagem da troca de echarpes entre o Papa e um homem sinaliza o desapego às coisas 

materiais. O que observamos também na revista de maio, quando o Papa troca seu solidéu 

com uma criança. Diferentemente de outras celebridades, que encontram no incentivo ao 

consumo uma fonte de renda e também status, Francisco incentiva o desapego e a saída do 

individualismo, indo ao encontro do outro.  Aqueles que a sociedade põe a margem, 

Francisco coloca na primeira fila.  

A segunda reportagem analisada é “Parada extra: O Papa faz uma visita de surpresa à irmã 

Geneviève”. A matéria mostra principalmente imagens da visita surpresa do pontífice a duas 

freiras missionárias, que moram em um estacionamento de trailers, em um parque de 

diversões. O que ganha destaque nesta reportagem é o fato do pontífice ter feito uma pequena 

pausa em sua agenda oficial para visitar as irmãs e a recepção calorosa dos fiéis a Francisco.   

Em uma das imagens, vemos Francisco acenando de uma pequena varanda para as pessoas 

que estão à volta, a maioria delas com celulares nas mãos, para fotografá-lo. Em outra 

imagem, vemos uma mulher que o abraça, enquanto outras pessoas tentam tocá-lo. Vemos 

nestas e em tantas imagens no decorrer das três edições já analisadas, o quanto a revista 

acentua a atração das pessoas por Francisco. Por onde o Papa vai, as pessoas vão ao encontro 

dele. Ele é reconhecido por um público, suscita sentimentos humanos (SIMÕES, 2012) e o 

desejo de proximidade por parte dos fiéis e porque não também de seus fãs, já que Francisco é 

uma figura que gera admiração e reverência, sendo reconhecido pelo público não só por 

aquilo que faz (líder da Igreja), mas por quem é e pelos valores que encarna. 

Por fim, na quarta edição analisada, selecionamos duas matérias “Francisco abraça seus 

‘netos’” e “Peregrino da Paz em Sarajevo”. A primeira delas traz logo no início uma foto que 

ocupa quase duas páginas inteiras mostrando o Papa Francisco junto a várias crianças em um 

pátio no Vaticano. A imagem destaca as crianças correndo, brincando e se divertindo 

próximas à Francisco. No título e no subtítulo da matéria é acionado o primeiro 

enquadramento dado pela revista: O Papa como um avô amoroso. O texto da matéria conta 

sobre a visita das crianças ao Papa e os detalhes ressaltados são os abraços, beijos e as 

conversas entre Francisco e as crianças. Esse aspecto de um avô amoroso é reforçado pelas 

fotos presentes na matéria. Em todas elas, Francisco aparece muito próximo às crianças, 

sorrindo e com gestos carinhosos. Esse papel de avô das crianças atribuído ao Papa é 
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reforçado no texto da matéria ao detalhar o conteúdo da conversa entre Francisco e os 

meninos. A matéria ressalta que eles falaram sobre sonhos e um dos grifos destaca o conselho 

do Papa, que soa mesmo como a fala de um avô: “Nunca parem de sonhar!” (O MEU PAPA, 

2015, p. 7). Um aspecto interessante desse enquadramento de Francisco como um avô 

amoroso é ressaltar valores sociais ligados à família. Tratar o Papa como “avô” e as crianças 

que o visitaram como “seus netos”, além de configurar uma relação de proximidade, 

intimidade e carinho entre o pontífice e as crianças, também nos remete à família e sugere que 

isso é valorizado pelo Papa. Porém, é interessante perceber que nesse quadro que aciona a 

família, Francisco é colocado no papel de avô, que está mais ligado a um sábio conselheiro e 

uma figura mais carinhosa, que o papel de pai, por exemplo, que nos remete a um lugar de 

autoridade. 

A segunda matéria analisada nessa quarta edição fala sobre a viagem do Papa a Sarajevo. O 

texto vai contando sobre a viagem, descrevendo como foi e qual a importância da presença do 

Papa em Sarajevo. Mas no caso dessa matéria, o que nos chama atenção é o destaque dado 

por um dos subtítulos “O acidente com a cruz de Francisco”, e por uma imagem grande 

mostrando em plano fechado a mão do papa segurando uma férula
11

 remendada com uma fita 

adesiva. A foto que mostra o objeto remendado é inclusive, a foto de capa da edição. Ao 

destacar esse episódio de que o Papa utilizou o objeto com um remendo, a revista convoca 

novamente esse lado simples e humilde de Francisco, ressaltado a todo momento. Aqui, o 

enquadramento nos mostra um Papa que não se importa com luxos, nem com a imagem 

perante os outros (qual o problema de usar um objeto com remendo?). Nesse momento, 

novamente Francisco é mostrado como alguém simples, comum, que utiliza um objeto 

quebrado e que não se importa com superficialidades.  

Ressaltar pontos como esse (um objeto quebrado nas mãos de alguém célebre em uma 

solenidade), é uma característica forte das revistas de celebridades. Os repórteres que cobrem 

esse mundo das celebridades estão sempre buscando um erro, um deslize, uma falha que 

desperte o interesse do público. Essa matéria é um dos exemplos que nos mostra como a 

Revista O Meu Papa se apropria desse repertório das celebridades ao falar do Papa, no 

entanto, aquilo que outras revistas de celebridade poderiam enquadrar como gafe, na revista 

se torna mais um gesto louvável de desapego e simplicidade de Francisco.     

                                                 
11 Férula é uma insígnia papal em forma de um bastão alto que contém uma cruz em uma das pontas e que o Papa 

sempre carrega nas celebrações. 
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5. Considerações finais 

 

Propomos neste artigo investigar como a revista O Meu Papa constrói a imagem do Papa 

Francisco, bem como o quadro de valores que emergem desta construção e de que maneira a 

revista marca um lugar de celebridade para o pontífice. Para isso, analisamos dez reportagens 

das quatro edições da revista O Meu Papa.  

Mais do que fazer a cobertura dos eventos oficiais, dos quais o Papa participa e divulgar os 

ensinamentos do pontífice nas audiências e cerimônias, percebemos que interessa a revista 

ressaltar a figura de Francisco, torná-lo protagonista, o principal detentor dos holofotes. A fala 

do sucessor de Pedro parece interessar menos a revista do que seus gestos, comportamentos, 

ações. Há um esforço para mostrar os bastidores dos eventos, destacar aquilo que é curioso, 

trazer o leitor para a intimidade do Papa, como se através das páginas da revista ele pudesse 

espiar os fatos de um lugar privilegiado, o lugar de quem é próximo, de quem está ao lado.  

Para a revista, a excepcionalidade de Francisco, o que o destaca de outros e o torna único, 

célebre, é justamente o fato de quebrar as expectativas por trás de seu papel de Papa. 

Francisco surpreende por ser um homem comum, de hábitos simples, detentor de grandes 

responsabilidades e de uma árdua rotina de trabalho. Apesar do alto cargo, ele não perdeu as 

raízes. Valoriza o contato com as pessoas, abre mão de regalias e formalidades (usa seu anel 

de bispo, anda de ônibus, troca objetos com as pessoas, visita pobres, usa uma férula 

quebrada) e se distancia da vida de luxo usufruída pelos representantes da alta hierarquia da 

Igreja. Além do papel de pontífice, Francisco também aparece como avô, diplomata, 

mensageiro da paz, benfeitor dos pobres. Ele é um Papa de oração e ação, o Papa da acolhida 

e do encontro.  

Pensando na celebridade como alguém que está em sintonia com o quadro de valores e o 

centro de poder de uma comunidade ou grupo social (FRANÇA, 2014), parece surpreendente 

o fato de um líder religioso que encarna esses valores mencionados, se destacar em meio à 

crise de instituições como a família e a própria igreja e a alta popularidade de valores como o 

individualismo e o consumismo. O reconhecimento de Francisco como uma celebridade 

contemporânea, nos atenta para o fato de que a nossa sociedade deve ser pensada de forma 

mais complexa, já que é formada por pessoas de interesses diversos e controversos, que 



 
Simpósio Internacional Religiões, Políticas e Mídias na América Latina 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP 
Universidade Metodista de São Paulo – UMESP 

São Paulo/São Bernardo do Campo: de 04 a 06 de Outubro de 2016 

 

 15 

elegem como figuras célebres também aqueles que encarnam valores cristãos e apontam 

outros caminhos que não seguem exatamente os incentivados pelo capitalismo.  

Por mais que Francisco se oponha ao consumo, não podemos, porém, ignorar o fato de 

as celebridades estarem sempre associadas a ele. Há uma mercantilização dessas 

figuras. Vende-se não só a imagem delas, mas as roupas, acessórios e qualquer outro 

produto que remeta à celebridade. No caso do Papa, observa-se então um paradoxo: a 

todo momento o pontífice enfatiza a simplicidade, a humildade e recusa bens materiais 

luxuosos. A despeito disso, a figura do Papa, diante de tamanha popularidade e desse 

status de celebridade, acaba por convocar o consumismo. A forte presença midiática de 

Francisco não pode ser dissociada dos elementos que mobiliza e que consequentemente 

estão dentro de uma lógica comercial. O Papa Francisco tem grande visibilidade e isso é 

explorado de inúmeras maneiras. Desde o Conclave, dezenas de livros sobre ele foram 

editados, artigos religiosos produzidos, além de notícias diárias, fotos, cartazes, e uma 

revista inteira dedicada ao Papa. Jorge Mário Bergoglio transformou-se em um 

fenômeno que movimenta um importante repertório de elementos que o colocam lado a 

lado a qualquer celebridade pop.  

E um último aspecto que não podemos perder de vista e que se soma a este cenário em 

que o Papa se configura como uma celebridade contemporânea é o grande peso 

institucional da figura do pontífice. Por mais que Francisco se mostre diferente de seus 

antecessores, adote outras posturas e quebre algumas expectativas e protocolos, ele é um 

Papa. Está ligado a Igreja Católica, que continua sendo um dos grandes centros de 

poder. É um líder religioso e também chefe de Estado. Isso demarca um lugar muito 

influente, de grande peso. A Igreja Católica perdeu fiéis sim, mas o catolicismo ainda é 

muito forte e está bastante incrustado na cultura ocidental. A alta popularidade do Papa 

Francisco nos mostra o quanto essa instituição ainda é forte e hegemônica. Ressalta o 

quanto a Igreja Católica permanece influente. E nos lembra que se trata de uma 

instituição milenar que cultiva muitos dogmas e valores ainda presentes em nossa 

sociedade. Francisco nos traz então várias facetas de uma mesma moeda: as reformas e 

mudanças que tem sinalizado na própria cúria, a quebra de vários protocolos e 

expectativas, um discurso voltado aos pobres, a abertura para discussões polêmicas na 
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Igreja, e por outro lado, a força que a igreja ainda possui, seu enorme alcance, toda a 

tradição que ela evoca e conserva, e todo o consumo que também a permeia.    
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