
 
 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE HUMANIDADES E DIREITO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO 

 

 

Transito religioso e o sujeito da fé: motivações para a prática do trânsito 

religioso entre os sem religião que se afirmam evangélicos. 

 

 

 

JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS 

 

 

 

Orientadora: Profª Drª. Sandra Duarte de Souza 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 

2014 



 
 

JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS 

 

 

Transito religioso e o sujeito da fé: motivações para a prática do trânsito 

religioso entre os sem religião que se afirmam evangélicos. 

 

Dissertação apresentada ao programa de 
pós-graduação em ciências da religião, da 
Universidade Metodista de São Paulo, 
Como requisite parcial para obtenção do 
grau de mestre em Ciências da Religião.  

 

 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Sandra Duarte de Souza 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Bernardo do Campo 

2014 



 
 

 

A dissertação de Mestrado sob o título “Transito religioso e o sujeito da fé: motivações 

para a prática do trânsito religioso entre os sem religião que se afirmam evangélicos”, 

elaborada por José Wellington dos Santos, foi apresentada e aprovada em 24 de 

fevereiro de 2014, perante banca examinadora composta por Sandra Duarte de Souza 

(presidente/UMESP) Helmut Renders (Titular/UMESP) e Carolina Teles Lemos 

(Titular/PUC-Goiás). 

  

____________________________________  
Prof. Dra. Sandra Duarte de Souza 

Orientadora e Presidente da Banca Examinadora 
 
 

 

___________________________________ 
Prof. Dr. Helmut Renders 

Coordenador do Programa de Pós-graduação 

 

 

 

Programa: Ciências da Religião 

Área de Concentração: Religião, Sociedade e Cultura 

Linha de Pesquisa: Religião e dinâmicas Socioculturais 

 

 

 

 



 
 

DIDICATÓRIA 

 

 

 

 

Á minha família! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Muito embora estudar o fenômeno religioso me entusiasme bastante, não foi 

fácil realizar esta pesquisa. A escassez de tempo para a pesquisa, diante de tantos 

compromissos pessoais, principalmente de trabalho, pois não tenho bolsa integral. 

Problemas de ordem conjugal que sugaram parte das minhas energias. Perdas de 

parentes e a luta da minha mãe contra um câncer. Frente a tantos infortúnios, achei 

que não conseguiria. Por isso, gratidão é o sentimento que mais trago na minha alma, 

neste momento.  

Agradeço a Deus que me deu graça e saúde para aguentar a caminhada! 

Agradeço a minha orientadora, Sandra Duarte de Souza, pela generosidade e 

apoio que foram fundamentais ao longo desta caminhada. 

Agradeço ao meu amigo Márcio Divino mais chegado do que um irmão, pelo 

incentivo a começar e terminar este projeto.  

Agradeço a banca examinadora pela disponibilidade. 

Agradeço a CAPS – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior, pelo auxílio financeiro durante dois anos de pesquisa, sem o qual seria 

impossível realizar este trabalho.  

Não posso esquecer de alguns amigos que de alguma forma contribuíram para 

suavizar a minha caminhada, entre eles: Carlão, Márcio Agostinho, coordenador do 

curso de psicologia da FAEF, onde dou aula.  

Agradeço a Profa. Dayse Shimizzo, diretora da FAEF, por permitir que eu 

aplicasse os questionários entre os alunos e funcionários.  

Caso tenha me esquecido de alguém, peço desculpas!  

 

 



 
 

SANTOS, José Wellington dos. Transito religioso e o sujeito da fé: motivações para a 
prática do trânsito religioso entre os sem religião que se afirmam evangélicos. São 
Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2014, 105p. 

 

 

RESUMO 

A proposta desta pesquisa é discutir o trânsito religioso enquanto uma ação social que 

só pode ser compreendida a partir de um conjunto de condições sociais e políticas que 

influenciam o comportamento religioso contemporâneo. O objetivo principal é analisar 

as motivações para a prática do trânsito religioso dos evangélicos sem religião, no 

contexto das igrejas evangélicas, com a finalidade de entender o surgimento de um 

novo sujeito da fé que escolhe romper com a fé institucional, sem ser, 

necessariamente, um ateu. O que motiva este sujeito a professar uma fé sem vínculo 

com qualquer instituição religiosa é a questão fundamental deste trabalho, que se 

divide em três capítulos. No primeiro, analisamos o conjunto de transformações que 

legitimam o comportamento de transitar entre os vários vínculos religiosos, inclusive 

ficar sem vínculo. No Segundo, tentamos definir quem são os sem religião e por onde 

transitam. E no terceiro, discutimos a questão fundamental deste trabalho. O que 

motiva o evangélico a se desvincular, ou seja, ser um evangélico sem igreja? 

 

Palavras-chave – Trânsito religioso, motivação, sem religião, secularização, 

contemporaneidade, Modernidade, desinstitucionalização, pluralidade.  
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ABSTRACT 

 

 

 

The purpose of this research is to discuss the religious transit as a social action that 

can only be understood from a set of social and political conditions that influence the 

contemporary religious behavior. The main objective is to analyze the motivations for 

the practice of the evangelical religious transit without religion in the context of 

evangelical churches , in order to understand the emergence of a new subject of faith 

that chooses to break with the institutional faith , without being necessarily an atheist . 

What motivates this person to profess a faith not affiliated with any religious institution 

is the key issue of this work , which is divided into three chapters . At first, we analyze 

the set of transformations that legitimize the behavior of transitions between the various 

religious ties , even go without bond. In the second , we try to define who are without 

religion and where they travel. And third , we discuss the key issue of this work . What 

motivates the Gospel to unlink , ie without an evangelical church? 

Keywords - Traffic religious motivation, no religion, secularization, contemporary, 
Modernity, deinstitutionalization, plurality 
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Introdução 

 

Como ex-membro de uma comunidade religiosa tem nos chamado a atenção este 

fenômeno que inquieta líderes de instituições religiosas que perdem o poder de regular a 

fé das pessoas e cientistas sociais que percebem que o comportamento de crentes que 

mudam de igreja, como afirma Sandra Duarte de Souza “uma vagabundagem religiosa” 

(2006 p.21) não é um caso isolado e sim uma grande transformação social que merece 

atenção. Pessoalmente, este tema chama a nossa atenção porque na condição de um sem 

religião e convivendo com pessoas que se declaram sem religião percebemos que as 

motivações são diferentes, como são diversas as formas como cada um compreende a 

sua condição e é compreendido pelos outros. Para aqueles que acham que ser religioso é 

ter uma crença, ainda que seja uma crença particular, um sem religião, é um crente. 

Porém, para as pessoas que entendem que ser religioso é ter um compromisso 

institucional regular, um sem religião é um ateu ou um agnóstico.  

A diversidade gera equívocos e conflitos que podem ser sanados a partir de uma 

reflexão séria desprovida de preconceito ou qualquer mecanismo de defesa. Talvez seja 

a nossa motivação principal ao pesquisar o trânsito religioso, encontrar um sentido para 

uma ação perfeitamente legítima nessa contemporaneidade.  

Considerando a abrangência e a diversidade do trânsito religioso, optamos por 

uma vertente que entrou como categoria de análise nas pesquisas do IBGE, na década 

de 60, o chamado sem religião. O objetivo principal deste trabalho é analisar as 

motivações para a prática do trânsito religioso dos sem religião que se afirmam 

evangélicos, mas que não possuem vínculo institucional. Portanto, o que motiva este 

sujeito a professar uma fé sem vínculo com qualquer instituição religiosa é o nosso 

objeto de pesquisa. 

 Este trabalho se articula entre constatações e ponderações que emergem das 

seguintes questões de pesquisa, sendo a primeira e a segunda as principais: O que leva o 

indivíduo a professar uma fé sem pertença ou se declarar “sem religião”, embora não se 

considere ateu? Quais as motivações para o trânsito religioso dos sem religião no 

contexto das igrejas evangélicas? Qual a motivação de gênero, inclusive? Será que 

homens e mulheres têm motivação diferente para professar uma fé “sem pertença”? Será 

que o trânsito religioso não faz parte de um conjunto de condições psicológicas e sociais 

que dão força ao surgimento das novas identidades religiosas a partir da articulação 
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entre individualismo e a condição do indivíduo como sujeito do seu próprio ser religioso 

na contemporaneidade? Partimos da ideia de que o movimento de pessoas que trocam 

de igreja ou constroem seus próprios sistemas de fé, de maneira autônoma e subjetiva 

tem um sentido que o justifica e acontece dentro de uma relação de reciprocidade, frente 

a outros indivíduos. Entender o sentido e não a causa dessas condutas religiosas é uma 

linha de raciocínio que perpassa este trabalho. Será que se declarar sem religião não tem 

vários sentidos para as pessoas? O que esta declaração pode sugeri além de ateísmo e 

secularização? O que esta declaração sugere para as diversas pessoas que compartilham 

experiências religiosas diferentes?  Será que as motivações para o trânsito religioso não 

variam de acordo com o sentido que cada pessoa dá ao se declarar “sem religião”? Qual 

o perfil das comunidades evangélicas pelas quais transitam os sem religião? O que estas 

igrejas têm a oferecer aos sem religião?  

Para compreender melhor estas questões levantadas, escolhemos alguns 

conceitos e teorias que nos ajudam a fundamentar a discussão.  O trânsito religioso é um 

fenômeno da modernidade, portanto, é um acontecimento social que se dá a partir de um 

conjunto de condições sócias e políticas que estruturam a religiosidade do sujeito 

contemporâneo. Analisar este conjunto de condições históricas chamada de 

modernidade é fundamental para a compreensão do comportamento de sujeitos que 

circulam ou não pelos vários grupos religiosos sem pertencer e professando, muitas 

vezes, uma fé baseada em preferencias pessoais e subjetivas.  

Embora a modernidade seja estruturante das novas identidades religiosas, não se 

pode negar a influência dos ventos da secularização sobre o comportamento religioso 

dos sujeitos contemporâneos. A importância de analisar a teoria da secularização neste 

trabalho se dá na medida em que processos de secularização experimentados na 

contemporaneidade coexistem com uma efervescência religiosa sem precedentes, o que 

para muitos é uma grande contradição.  A teoria da secularização se constitui uma chave 

de interpretação deste fenômeno, pois como afirma Pierucci, a efervescência religiosa 

dos nos dias não contradiz a secularização, pelo contrário é causa e “fator 

secularizante”, “pois esta efervescência que se manifesta através de uma diversificação 

das ofertas religiosas é um combustível do processo de secularização, pois relativiza os 

compromissos e desenraiza os indivíduos”. (1997, p.114).  

A identidade de gênero também se constitui um conceito importante em nossa 

pesquisa, considerando que as motivações para o trânsito religioso também é 

determinada pelo gênero, pois como afirma Márcia Thereza Couto, a primeira diferença 
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na conversão de homens e mulheres está na motivação. (2002, p.19).  Uma vez que na 

contemporaneidade, a mulher surge como um ator social, sujeito de suas próprias 

escolhas, convém analisar as motivações para o trânsito, levando em conta o que 

homens e mulheres buscam no trânsito.  

Portanto, a tríade teórica modernidade-secularização e identidade de gênero se 

constituem uma chave de leitura que nos permitiu analisar as motivações para professar 

uma fé sem vínculo que é o nosso objeto de pesquisa.  

A metodologia aplicada para a elaboração do presente trabalho é composta de 

uma revisão bibliográfica com leitura de textos de orientações teórico-metodológicas e 

levantamento de informações necessárias para o trabalho que foram buscadas em sites 

acadêmicos, bibliotecas, acervo particular e outros. Foi feita também uma pesquisa de 

campo junto a homens e mulheres que transitam pelas diversas comunidades 

evangélicas históricas e não históricas situadas na cidade de Marília-SP, onde residimos, 

sem vínculo formal com nenhuma delas.  Para tanto foram aplicados 191 questionários 

para estudantes maiores de idade, docentes e funcionários administrativos da FAEF- 

Faculdade de Engenharia Florestal de Garça-SP. Vale ressaltar que os questionários só 

foram aplicados depois da autorização do comitê de ética da UMESP e da direção da 

FAEF.  A identidade dos pesquisados foi resguardada, mesmo quando tivemos que citar 

uma opinião ou observação feita por algum dos pesquisados, não revelamos o nome, 

utilizamos a identificação de gênero, da idade e da religião.  As perguntas foram 

elaboradas a partir do questionário de Sandra Duarte de Souza como parte do projeto de 

pesquisa intitulado “Religiosidade Caleidoscópica. Nomadismo religioso, implicações 

de gênero” e do questionário aplicado por Denise dos Santos Rodrigues em sua tese de 

doutorado intitulada “Os sem religião” e a crise do pertencimento institucional no 

Brasil: o caso fluminense. 

Embora esta pesquisa tenha como foco as motivações para o trânsito religioso 

dos sem religião, os questionários foram elaborados visando uma discussão sobre as 

referências identitárias, tendo em vista que as motivações para o trânsito são 

determinadas por referências como: gênero, classe social e etnia que por sua vez são 

determinadas pela adesão religiosa.  

Após, a tabulação dos dados que foram definidos a partir das questões 

levantadas sobre o nosso objeto de pesquisa, estabelecemos um diálogo entre estes 

dados do campo e os conteúdos quantitativos e qualitativos levantados pela revisão 

bibliográfica, dando a nossa discussão teórica um caráter mais empírico, considerando a 
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natureza eminentemente subjetiva do fenômeno estudado, por sinal, pouco estudado até 

agora pela academia. Vale salientar que a nossa pesquisa confirma alguns dados 

revelados pelas pesquisas oficiais, como IBGE, mas não coincide em outros aspectos, 

talvez por causa do perfil dos nossos pesquisados que em sua maioria, são jovens e 

universitários.  

A importância social deste trabalho justifica-se na medida em que a identidade 

religiosa passa a ser uma questão na Modernidade. Desde Descartes, temos dúvidas 

acerca de nós mesmos, quem somos nós ou o que devemos ser. O caminho para lidar 

com esta dúvida angustiante é a necessidade cada vez mais premente de se afirmar 

como um ego individual, sujeito das suas próprias escolhas, responsável pelo seu 

próprio destino, talvez o trânsito religioso seja um fenômeno importante que expressa 

este novo lugar do ser humano no mundo, como sujeito e não como objeto submetido 

aos desígnios do outro. A pluralidade religiosa, as novas identidades e a bricolagem das 

crenças vêm na esteira de uma nova era marcada por fatos sociais, onde a religião seja, 

talvez, o mais importante deles.  

Os últimos censos (2000/2010) apresentam uma recomposição significativa no 

cenário religioso brasileiro que chama a atenção dos estudiosos, sobretudo um 

crescimento considerável dos sem religião que representam, hoje, 8% da população 

brasileira.  

O sem religião surge como categoria censitária a partir de 1960, antes disso era 

contabilizado entre os sem declaração de religião. Desde lá, os sem religião vem tendo 

um crescimento gradativo, passando de 1,6% em 1980, 4,8% em 1991, 7,3% em 2000. 

(2012, p.18). A marca de 8% da população brasileira segundo o censo de 2010 justifica 

dizer que os sem religião representam uma das diversas formas significativas de 

vivenciar a fé na contemporaneidade.  Para Denise dos Santos “o aumento dos sem 

religião pode sinalizar dois movimentos nos recenseamentos: 1) inclusão de uma 

categoria de indivíduos que, por diversas motivos se definiram ou foram classificados 

pelos técnicos dos recenseamentos como sem religião. 2) a sua evolução superando a 

taxa de crescimento demográfico do país”. (2009, p.18-19). Portanto, as pesquisas 

demonstram que o trânsito religioso é um fenômeno social da contemporaneidade que 

merece atenção da academia.  

Cientificamente, este projeto justifica-se na medida em que há pouco material 

ainda sobre os sem religião, como afirma Novaes “ainda pouco se sabe sobre quem são 

os brasileiros “sem religião” que adentram o século XXI” (2004, p.321). Denise dos 
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Santos mesmo em 2012 ressalta a escassez de material e a obscuridade que envolve o 

tema. (2012, p.1135), sobretudo, se levarmos em consideração que ser sem religião tem 

sentidos múltiplos, porque diversas são as maneiras como as pessoas compreendem o 

conceito de religião. Inclusive o termo censitário “sem religião” varia não somente de 

pessoa para pessoa, como de época. Como afirma Novaes 

 
A disseminação desta opção “acredita em Deus, mas não tem religião” pode 
ser um elemento para explicar porque, em termos censitários, os “sem 
religião”, que eram 0,2% em 1940, cresceram 52% na década de 1990. 
Porém, certamente, em 1940, os símbolos e significados presentes na 
resposta “sem religião” eram bastante diferentes dos dias de hoje. (2004, p. 
324) 

 

Seria interessante pensar qual o sentido que as pessoas dão, hoje, ao termo “sem 

religião”, pois entender as motivações para o trânsito dos que se declaram sem religião 

passa, necessariamente, pelos sentidos que cada indivíduo dá a este termo. 

 Este trabalho foi estruturado em três capítulos ao longo dos quais buscamos 

responder as principais questões levantadas sobre o nosso objeto de pesquisa.  

No primeiro capítulo, discute-se o trânsito religioso como uma marca da 

contemporaneidade. As transformações trazidas pela modernidade afetaram em cheio o 

universo religioso, criando o que se pode chamar de modernidade religiosa, cujas 

características principais são a individualização e a subjetividade das crenças que 

geram, por sua vez, uma reorganização social e política que se expressa através da 

capacidade de autonomia dos indivíduos que rejeitam as formas tradicionais de fé para 

construir, eles mesmos, a partir de suas experiências, suas próprias crenças e práticas 

religiosas.  Este capítulo divide-se em três subtemas, no primeiro buscamos 

compreender a contemporaneidade a partir da metáfora do líquido utilizada por 

Zygmunt Bauman e a do carro de jagrená de Anthony Giddens.  No segundo subtema 

buscamos caracterizar o que estamos chamando aqui de modernidade religiosa que se 

apresenta como uma forma contemporânea de viver a religião marcada pela diversidade 

de escolhas e pela experiência individual e subjetiva das pessoas. No terceiro subtema, 

discutimos o trânsito religioso como uma consequência da modernidade. Principalmente 

a partir da obra de Anthony Giddens¹, discutimos a ideia de que o trânsito religioso 

talvez seja uma consequência sui generis, sem precedentes da modernidade sobre a 

religiosidade contemporânea. Circular sem pertencer talvez seja uma forma de 
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radicalizar a liberdade e autonomia do sujeito que são consequências da modernidade 

que afetaram o universo religioso.   

No capítulo dois, analisamos por onde transitam os sem religião que se afirmam 

evangélicos. Mas, antes disso, precisávamos identificar quem são os sem religião e o 

diálogo como o campo de pesquisa nos ajudou muito nessa identificação, considerando, 

principalmente, a escassez de material sobre o tema. Tentamos identificar qual o perfil 

do grupo religioso que atrai os sem religião e o que estes grupos oferecem. O foco deste 

capítulo é discutir sobre como são construídas as diversas identificações que os sem 

religião têm com as diversas vertentes religiosas. Antes de responder a questão principal 

deste trabalho, que será discutida no capítulo três, era necessário levantar os vários 

sentidos do que significa dizer “sem religião”, pois neles encontramos também as várias 

motivações que levam o indivíduo a professar uma fé sem pertencer a uma instituição 

religiosa. 

Neste capítulo, o diálogo com os dados da pesquisa foi fundamental para tornar 

mais empírico um objeto de pesquisa tão marcado pela subjetividade, tendo em vista 

que “sem religião” é uma forma bem particular de se colocar frente ao universo 

religioso.  

No capítulo três, buscamos responder a questão fundamental desse trabalho. O 

que motiva o sujeito que se afirma evangélico a professar uma fé sem vínculo com 

qualquer instituição religiosa? A discussão sobre as motivações para o trânsito dos sem 

religião que se afirmam evangélicos é apresentado em três momentos. No primeiro 

momento, apresentamos alguns estudos das motivações para o trânsito, elaborados por 

vários autores como: Leonildo Silveira Campos, Denise dos Santos Rodrigue, Regina 

Novaes e Sílvia Regina Fernandes. Num segundo momento, discutimos sobre as novas 

pertenças que relativizam as formas tradicionais de se relacionar com o sagrado. 

Apresentamos relatos de pessoas chamadas de “desigrejados” que confirmam as 

informações vindas do campo de pesquisa que nos dão conta de que neste universo 

religioso plural, há uma diversidade de pertenças que atende as subjetividades dos 

indivíduos. Num terceiro momento, buscamos estabelecer uma relação entre motivação 

para o trânsito e identidade de gênero.  

 

____________________ 
¹As Consequências da modernidade – Obra de Anthony Giddens.  
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A revolução feminina transforma a mulher num ator social que não mais utiliza a 

religião como um espaço de socialização, além do espaço da casa, mas como um campo 

de atuação no qual são produzidas novas concepções de mundo que colocam em xeque 

as concepções tradicionais que pautavam as relações de gênero. As pesquisas 

demonstram que ser mulher ou ser homem determina a motivação para o trânsito, haja 

vista que a busca por uma religião serve, entre outras coisas, para o sujeito romper ou 

afirmar valores.  

Com este trabalho, esperamos contribuir para aprofundar a discussão sobre o 

fenômeno dos sem religião que ainda carece de compreensão em virtude de sua 

complexidade e escassez de pesquisas.  
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CAPÍTULO I  

A RELIGIÃO NA CONTEMPORANEIDADE 

Neste capítulo discute-se o trânsito religioso como uma marca da 

contemporaneidade. Um dos fundamentos teóricos que perpassam este trabalho é a 

compreensão de que o trânsito religioso é um acontecimento social que se dá a partir de 

um conjunto de condições sociais e políticas que estruturam a religiosidade do sujeito 

contemporâneo.  Analisar esse conjunto de condições históricas é fundamental para a 

compreensão do comportamento de sujeitos que circulam ou não pelos vários grupos 

religiosos sem pertencer e professando, muitas vezes, uma fé baseada em preferências 

pessoais e subjetivas. 

 

1.1 – Metáforas da vida contemporânea 

Para compreender a contemporaneidade, adotamos as teorias sociológicas de 

Zygmunt Bauman e Anthony Giddens que, embora tenham concepções diferentes sobre 

o momento atual, ambos concordam que estamos vivendo numa nova era marcada por 

um processo constante de mudança.    

Zygmunt Bauman em O Mal estar da pós-modernidade (1998) discute sobre a 

convivência do indivíduo com o outro e com o mundo que o cerca na modernidade a 

partir do imperativo de liberdade da sociedade contemporânea que ele chama de 

“sociedade líquida”.  Através da metáfora da liquidez, Bauman discute sobre a fluidez 

da vida moderna na qual emprego, relacionamentos, instituições, saberes, crenças e 

convicções estão em permanente fluxo, tendem a ser voláteis e desregulados, 

temporários, tudo em nome da liberdade individual e irrestrita. “A modernidade tem 

mobilidade, por isso é comparada aos fluídos. Eles se adequam de acordo com o 

recipiente que os acolhe, por isso, essas são razões para considerar “fluidez²” ou 

“liquidez” como metáforas adequadas quando queremos captar a natureza da presente 

fase” (BAUMAN, 2001, p.9).   

 
__________________ 
2"Fluidez" é a qualidade de líquidos e gases. O que os distingue dos sólidos, é que eles "não podem 
suportar uma força tangencial ou deformante quando imóveis" e assim "sofrem uma constante mudança 
de forma quando submetidos a tal tensão' Essa contínua e irrecuperável mudança de posição de uma parte 
do material em relação à outra parte quando sob pressão deformante constitui o fluxo, propriedade 
característica dos fluidos”. (BAUMAN, 2001, p.03). 
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  Inspirado na obra de Sigmund Freud “O mal estar da civilização³”. (1998 p.9) 

Bauman discute sobre a renúncia por parte do indivíduo pós-moderno da segurança para 

obter a liberdade através do exercício da mudança. “Os homens e mulheres pós-

modernos trocaram um quinhão de suas possibilidades de segurança por um quinhão de 

felicidade. Os mal estares da pós-modernidade provêm de uma espécie de liberdade de 

procura do prazer que tolera uma segurança individual pequena demais”. (1998, p.8) O 

emprego do conceito de pós-modernidade por parte de Bauman denota uma ruptura com 

o passado. Pós-moderno ou pós-modernidade é como Bauman define a 

contemporaneidade. Para Bauman estamos vivendo numa nova era marcada por uma 

ruptura com o passado.  Modernidade líquida também o termo utilizado por Bauman 

para definir a contemporaneidade como um “mundo fluído” no qual tudo passa por um 

processo de “liquefação”, ou seja, torna-se móvel, fluída e inconstante. (BAUMAN, 

2001, p. 10)  

Anthony Giddens é um autor que se afasta dessa teoria de Bauman e de outros 

pensadores sociais que sustentam a ideia de que estamos vivendo numa nova era 

chamada pós-moderna, pela ruptura com as tradições da modernidade como a 

racionalidade e a crença na modernidade caracterizada pela ciência. Giddens discute 

sobre o conceito de modernidade ressaltando que sua “análise institucional da 

modernidade com ênfase cultural e epistemológica” (1991 p.8) se afasta de boa parte 

das discussões feitas até agora que insiste na ideia de um novo período na história, 

marcado pela ruptura com o passado. Modernidade “refere-se a estilo, costume de vida 

ou organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que 

ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência”. (GIDDENS 

1991, p.8)  

Segundo Giddens, não estamos vivendo numa era para além da modernidade, ao 

invés disso estamos numa contemporaneidade marcada pela radicalização e 

universalização das tradições modernas, como: o individualismo, o racionalismo, o 

subjetivismo e etc.. (1991 p. 11). Ou seja, ao invés de uma pós-modernidade, estamos 

experimentando as consequências da modernidade de forma radical e globalizada. (1998 

p. 10).    
___________________________ 
3 O mal estar da civilização é uma obra de Sigmund Freud um neurologista vienense, pai da psicanálise. 
Escrita em 1929, esta obra apresenta a teoria de Freud sobre a civilização segundo a qual a vida em 
sociedade impõe ao indivíduo um mal estar gerado pelas próprias instituições responsáveis pelam 
sobrevivência humana, como a religião, por exemplo. (PETER GAY, 1989 p. 496).  
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As metáforas utilizadas por Bauman e Giddens para caracterizar o sujeito 

contemporâneo definem o momento atual como um período de intensa mutação social e 

cultural que torna conceitos prefixados (pós-moderno, moderno) insuficientes para 

explicar a contemporaneidade. Bauman usa a figura do turista e do vagabundo como 

“metáforas da vida contemporânea”. (1998 p.118)  

O turista é aquele que não cria raiz, não se prende a lugar algum, por mais 

agradável que seja. “Viajando despreocupadamente” o turista não desarruma a mala, 

está sempre de passagem, ele é chamado a jogar um jogo, “o jogo da mobilidade” no 

dizer de Bauman. (1998 p. 114). O que move o seu coração é o desejo radical da 

liberdade que ele satisfaz estando em movimento. “A peculiaridade da vida turística é 

estar em movimento, não chegar”. (1998 p. 114) O turista é o herói pós-moderno que 

realiza “a façanha de não pertencer ao lugar que está visitando”. Enquanto o vagabundo 

é a vitima da pós-modernidade. Ele vagueia não porque prefere ficar sem casa, ele 

vagueia porque o mundo não é mais casa, é estrada. (1998 p.118). O sujeito 

contemporâneo é um ser desraigado que exercita a mobilidade para se autoafirmar como 

um ser livre.  Sobre isto, afirma Santi: 

Neste final de século - e de milênio -, a desestabilização trabalha no atacado. 
A imensa diversidade e densificação de universos que se miscigenam em 
cada subjetividade tornam suas figuras e suas linguagens obsoletas muito 
rapidamente, convocando-a a um esforço quase que permanente de 
reconfiguração. Nesse contexto, a subjetividade se descobre precária e 
incerta. Muda por completo o modo como é vivida a experiência da 
desestabilização. (2005, p.125).  

 

Segundo Bauman, a diferença entre o turista e o vagabundo, enquanto figuras do 

sujeito contemporâneo é que o turista sai em viagem por escolha, por ser seduzido a 

experimentar novas sensações, enquanto o vagabundo não tem escolha, ele 

simplesmente vagueia porque o mundo não é mais um lar, o mundo é estrada, onde não 

se cria raiz. (1998 p.118). 

Ao discutir sobre imagens da vida contemporânea elaboradas por Weber e Marx, 

Anthony Giddens sugere a figura do carro Jagrená como uma metáfora para dizer que a 

modernidade é como um carro desgovernado que não temos controle, mas também não 

temos como pular fora.  

Sugiro substituir estas imagens pela do carro de Jagrená — uma máquina em 
movimento de enorme potência que, coletivamente como seres humanos, 
podemos guiar até certo ponto, mas que também ameaça escapar de nosso 
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controle e poderia se espatifar. O carro de Jagrená esmaga os que lhe 
resistem, e embora ele às vezes pareça ter um rumo determinado, há 
momentos em que ele guina erraticamente para direções que não podemos 
prever. A viagem não é de modo algum inteiramente desagradável ou sem 
recompensas; ela pode com frequência ser estimulante e dotada de 
esperançosa antecipação. Mas, até onde durarem as instituições da 
modernidade, nunca seremos capazes de controlar completamente nem o 
caminho nem o ritmo da viagem. E nunca seremos capazes de nos sentir 
inteiramente seguros, porque o terreno por onde viajamos está repleto de 
riscos de alta-consequência. Sentimentos de segurança ontológica e 
ansiedade existencial podem coexistir em ambivalência. (GIDDENS, 1991, 
p.124)  

 

 

A metáfora do carro de jagrená4 sugere que a contemporaneidade é ambígua. Ao 

mesmo tempo em que é perturbadora, pois oferece riscos, também é gratificante, pois 

oferece oportunidades. Para Giddens a contemporaneidade é a coexistência de 

realidades contraditórias que antes eram antagônicas, mas nessa nova era se relacionam 

de forma dialética. (1991 p.124). Escrevendo sobre a redescoberta da religião na 

contemporaneidade, Martelli corrobora com Giddens, ao afirmar: “a fase atual é de 

transição, onde o fenômeno da secularização convive com a presença constante do 

universo da religião tradicional e das novas formas de religião, sem que se possa prever 

o desfecho deste processo”. (1995 p.413).   

A contemporaneidade é paradoxal onde “Confiança e risco, oportunidade e 

perigo — estas características polares, paradoxais, da modernidade permeiam todos os 

aspectos da vida cotidiana” (GIDDENS 1995 p. 131).  

 

 

 

 

 

________________ 
4 O carro de jagrená - Jagrená tem origem na palavra hindu Jagganath, o “Senhor dos mundos” e, de 
acordo com a mitologia indiana, Jagrená e o seu enorme carro, costumavam desfilar sem rumo e sem 
propósito, atropelando todos os que se atravessassem no caminho, inclusive os seus fiéis seguidores. Por 
vezes, o carro de Jagrená parecia seguir num rumo determinado, no entanto, acabava sempre por guinar 
erraticamente para as direções mais imprevisíveis, fugindo a qualquer controlo e esmagando todos os que 
encontrasse pela frente. O carro de Jagrená da modernidade não é uma peça inteiriça, e aqui a imagem 
falha, da mesma forma que o que se diga de um único caminho que ele percorre. Não se trata de uma 
maquinaria integrada, mas de uma máquina onde há um puxa-e-empurra tenso e contraditório de 
diferentes influências. Qualquer tentativa de capturar a vivência da modernidade deve partir desta visão, 
que deriva, em última instância, da dialética do tempo e do espaço, tal como expressa na constituição 
tempo-espaço das instituições modernas. (GIDDENS, 1995, p.124) 
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O trânsito religioso comporta essas metáforas da vida contemporânea: o 

religioso turista que escolhe perambular em busca de novas experiências religiosas que 

lhe deem satisfação ou em busca de experiências ainda mais excitantes que lhe acenem 

e o vagabundo religioso que vagueia de religião em religião porque não tem escolha, 

porque não é bem vindo a lugar nenhum quando quer criar raiz.   

Na perspectiva da metáfora do turista ou da água, as identidades religiosas são 

momentâneas, voláteis, como afirma Barrera, são “construções do momento” e não da 

tradição. (2003 p.196). A religião contemporânea é como o carro de jagrená que se 

movimenta pelos interesses e desejo de liberdade dos indivíduos, muitas vezes sem 

rumo, sem freio, atropelando os empecilhos que se colocam a sua frente. A expressão 

“sem freio” nos remete à discussão de Daniele Hervieu-Léger sobre “a religião 

despedaçada” em que a autora observa que a característica maior da modernidade no 

tocante à religião é justamente a emancipação do sujeito religioso que passa por cima 

das imposições da tradição religiosa que “continua a perder sua capacidade social e 

cultural de impor e regular as crenças e práticas. O número de seus fiéis diminui e os 

fiéis “vão e vêm”, não apenas em matéria de prescrições morais, mas igualmente em 

matéria de crenças oficiais”. (2008, p.41) Poderíamos dizer que a religião na 

contemporaneidade é o carro de jagrená autodirigível, sem a regulação institucional. 

Ao discutir sobre a desregulação da religião, Hervieu-Léger afirma que as 

crenças se disseminam, conformando-se cada vez menos aos modelos estabelecidos. 

Para a autora, o fato da capacidade reguladora das instituições ser questionada pela 

autonomia dos indivíduos que podem construir suas próprias identidades religiosas, 

rejeitando as identidades dadas é concebido como a expressão do poder que o indivíduo 

pode exercer sobre o mundo e sobre si mesmo. (2008, p.155) O que significa dizer que a 

busca de novas formas de espiritualidade pode ser compreendida como a expressão de 

um sujeito que se autorregula, não se submetendo mais ao “freio” regulador da 

instituição. 

 

1.2 – A modernidade religiosa e a religião moderna 

Modernidade religiosa parece um termo contraditório se considerar que a 

religião é um patrimônio das sociedades tradicionais. Por outro lado, numa era em que 

“características polares, paradoxais da modernidade permeiam todos os aspectos da vida 
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cotidiana” (GIDDENS 1995 p. 131) é possível falar em modernidade religiosa e religião 

moderna. 

Enquanto no século XIX cientistas preconizavam o desaparecimento da religião, 

parece que a história pregou uma peça nesses pensadores, pois o que se vê neste século 

é uma efervescência da manifestação religiosa, seja com nuanças de uma nova era, seja 

como uma radicalização das consequências da modernidade5 que afetou o sujeito 

religioso. Como conciliar o processo histórico de secularização da sociedade moderna 

com a efervescência sem precedentes da religiosidade nos dias atuais?  Esta é uma 

questão que perpassa qualquer discussão sobre modernidade religiosa. 

Os ventos da secularização sopraram sobre o universo religioso fazendo com que 

este se recomponha de uma forma que a sua presença persista e continue influenciando 

o comportamento do sujeito moderno. O conceito de secularização trabalhado aqui é o 

de Max Weber, principalmente, na obra “Ética protestante e espírito capitalista”, na qual 

o autor demonstra que o ascetismo de Calvino e Lutero já é uma transformação do 

universo religioso que foi absorvido pelo processo de secularização da vida na 

modernidade. Sobre a religiosidade protestante Weber afirma: 

 

Pois o eterno repouso dos santos se encontra no outro mundo; o homem sobre 
a terra deve, para ter certeza deste estado de graça, “trabalhar naquilo que lhe 
foi destinado, ao longo de toda sua jornada. Não são o ócio e o prazer, mas só 
a atividade que serve para, aumentar a glória de Deus, conforme a clara 
manifestação de Sua vontade. A perda de tempo é  pois, em princípio, o mais 
funesto dos pecados. A duração da vida humana é por demais curta e preciosa 
para garantir a própria escolha. A perda de tempo na vida social, em 
conversas ociosas, em luxos” e mesmo em dormir mais que o necessário para 
a saúde, de seis até o máximo de oito oras, é merecedora de absoluta 
condenação moral.” Não se trata pois de reafirmar, com Franlkin, que tempo 
é dinheiro, mas a posição é verdadeira em certo sentido espiritual. Ela é 
infinitamente valiosa, pois que cada hora perdida é perdida para o trabalho de 
glorificação a Deus.” (1905, p.72) 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
5 Modernidade é o conceito utilizado por Giddens para identificar a contemporaneidade a partir de 
consequências que separam a modernidade da sociedade tradicional: a rapidez das mudanças, sem 
precedentes na história; a globalização das mudanças através dos meios de comunicação; algumas formas 
sociais que são específicas da contemporaneidade, como: a sociedade de consumo, o estado-nação. (1991, 
p.12) Estas características, segundo Giddens, geraram consequências que afetam o cotidiano das pessoas, 
como: ambiguidade, insegurança, perigo, risco e incertezas. 
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 A discussão de Weber sobre vocação na concepção de Lutero nos remete 

a ideia moderna de valorização dos sujeitos pela sua realização individual.  

 
É verdade que certa valorização positiva das atividades rotineiras mundanas, 
que está contida no conceito de vocação, já existiu na Idade Média e mesmo 
na baixa antiguidade Grega; falaremos disso mais tarde. Mas pelo menos uma 
coisa é indiscutivelmente nova: a valorização do cumprimento do dever nos 
afazeres seculares como a mais alta forma que a atividade ética do indivíduo 
pudesse assumir. E foi o que trouxe inevitavelmente um significado religioso 
às atividades seculares do dia a dia e fixou de início o significado de vocação 
como tal. (1905, p.34) 
 
 

Secularização é um fenômeno social da contemporaneidade que se manifesta por 

um processo de perdas da religião: perda do lugar central; perda de prestígio cultural; 

perda do poder regulador; perda de influenciar o espaço público. O grande efeito da 

secularização sobre o campo religioso é a “restrição da religião à vida privada ou à 

particularidade das consciências individuais”, tendo Como consequência a diminuição 

das prerrogativas que a instituição religiosa gozava de impor suas regras à sociedade. 

(MARIANO, 2003, p.112). 

No caso do campo religioso brasileiro a secularização teve seus efeitos que 

foram consolidados em meados do século XX. Sobre isto afirma Mariano: 

 
No caso brasileiro, a ampla liberdade religiosa resultante da seculariza- ção 
do Estado está na raiz da desmonopolização religiosa, da formação e 
expansão do pluralismo religioso e, por consequência, do acirramento da 
concorrência religiosa. Isto é, a concessão de liberdade religiosa e a 
separação Igreja–Estado romperam definitivamente o monopólio católico, 
abrindo caminho para que outros grupos religiosos pudessem ingressar e se 
formar no país, disputar e conquistar novos espaços na sociedade, adquirir 
legitimidade social e consolidar sua presença institucional.  (MARIANO, 
2003, p. 112) 

 
 
A secularização abre caminho para a diversidade religiosa e a consequente 

formação de um Mercado religioso, onde as várias religiões disputam os fiéis que 

gozam de liberdade para escolher entre as várias ofertas de bens religiosos. Parece que 

há um círculo vicioso no processo de secularização sobre o campo religioso. Liberdade 

individual gera pluralização que gera concorrência. Portanto, o efeito da secularização 

sobre o campo religioso não é extinguir as instituições religiosas, mas relativizar o seu 

poder em benefício das liberdades individuais. Será que podemos falar de um processo 

pleno e global de secularização? Essa é uma discussão que faremos a partir de alguns 

autores que nos ajudam a pensar sobre o tema.  
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A oposição entre religião e secularização é repensada, dando lugar a teorias 

sociológicas que levam em consideração a persistência do fenômeno religioso na 

contemporaneidade. Alguns defenderam a ideia de um retorno ao sagrado e como 

consequência o declínio da secularização, polarizando o debate em torno da questão 

“secularização e encantamento” formulado por Max Weber. 

 O conceito do reencantamento argumenta que o revigoramento da religião nos 

dias atuais representa o declínio do processo de secularização da sociedade 

contemporânea e o retorno do sagrado “fenômeno assim nomeado por alguns já na 

segunda metade dos anos 70, rebatizado nos anos 90 de “revanche de Deus””. (Pierucci, 

1997, p.103). Lízias Negrão é um autor que relativiza o processo de secularização e 

consequente desencantamento, pois para o autor houve uma absolutização do conceito 

dos “tipos-ideais” para universalizar um suposto processo de desencantamento 

universal, sem levar em conta as especificidades das sociedades e de cada momento 

histórico. Sobre isso, ele afirma: 

Creio que esta interpretação de nossa permanência num estado de 
semiencantamento e secularização relativa não esteja em desacordo com a 
teoria weberiana. Desde logo porque desencantamento e secularização são 
processos que, embora busquem a racionalidade, são reversíveis. Se houve 
momentos históricos em que tais processos se deram de maneira plena e 
absoluta – vale lembrar o desenvolvimento inicial do protestantismo ascético 
e o mundo secularizado contemporâneo de Weber, há também casos de 
retrocesso, resistências e impasses. A sociedade brasileira, com sua 
religiosidade que permanece em parte encantada, pois que renitentemente 
mágica, é um caso particular da realidade em que a generalidade típico-ideal 
do método weberiano não é capaz de abarcar plenamente. E isso nenhuma 
surpresa deveria causar, pois, é sabido, ou deveria sê-lo, que os tipos ideais 
não são fins em si mesmos, são instrumentais. Devem ser construídos com 
base na realidade, mas não a esgotam nem a substituem. E a realidade 
concreta, à qual o tipo é usado como instrumento heurístico, não necessita 
reproduzi-lo, pode dele distanciar-se, diferir, pois não são tipos empíricos, 
nem muito menos de abrangência universal. Cada sociedade, cada momento 
histórico, tem a sua fisionomia própria, que cabe ao pesquisador captar. 
(2005, p.1) 

 

Para o autor citado acima a teoria do reencantamento que prega “o eclipse de 

Deus” decorrente do processo de secularização da sociedade europeia, já que o chamado 

terceiro mundo nunca se desencantou, é fundamentalista tanto quanto a teoria do 

desencantamento pleno e universal.  

Peter Berger utiliza o conceito de desecularização6 para afirmar que “a teoria da 

secularização está essencialmente equivocada”. Não que a secularização não tenha 

ocorrido, mas certamente, não de forma maciça e sim de maneira parcial, ou seja, “a 
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modernização teve alguns efeitos secularizantes, em alguns lugares mais do que em 

outros”. (BERGER, 1999 p.10).  

Para o autor a secularização em curso acontece paralelamente a um processo de 

contra secularização. 

 
Com certeza, a modernização teve alguns efeitos secularizantes, em alguns 
lugares mais do que em outros. Mas ela também provocou o surgimento de 
poderosos movimentos de contrasecularização. Além disso, a secularização a 
nível social não está necessaria- mente vinculada à secularização no nível da 
consciência individual. Algumas instituições religiosas perderam poder e 
influência em muitas sociedades, mas crenças e práticas religiosas antigas ou 
novas permaneceram na vida das pesso- as, às vezes assumindo novas formas 
institucionais e às vezes levando a grandes explosões de fervor religioso. 
Inversamente, instituições religiosamente identificadas podem desempenhar 
um papel social ou político mesmo quando muito poucas pes- soas confessam 
ou praticam a religião que essas instituições representam. Para dizer o 
mínimo, a relação entre religião e modernidade é bastante complicada. 
(BERGER, 1999, p. 10) 

De que maneira ou onde esse processo de dessecularização se manifesta? Para 

Berger o recrudescimento do fundamentalismo no cenário religioso contemporâneo nas 

mais diversas vertentes religiosas, não apenas no islamismo reflete a presença de forças 

desecularizantes.  
O impulso conservador na Igreja Católica sob João Paulo II produziu frutos 
tanto em número de conversões como no entusiasmo renovado entre católicos 
de origem, especialmente em países não ocidentais. Após o desmembramento 
da União Soviética, ocorreu um notável renascimento da Igreja Ortodoxa na 
Rússia. Os grupos judeus que mais crescem, tanto em Israel como na 
diáspora, são ortodoxos. Houve surtos igualmente vigorosos de religião 
conservadora em todas as outras grandes comunidades religiosas – 
islamismo, hinduísmo, budismo – assim como movimentos de renascimento 
em comunidades menores (como o xintoísmo no Japão e o sikhismo na 
Índia). Esses desenvolvimentos diferem muito quanto a suas consequências 
sociais e políticas, mas têm em comum a inspiração inequivocamente 
religiosa. Logo, vistos em conjunto, mostram a falsidade da ideia de que 
modernização e secularização são fenômenos aparentados. No mínimo, 
demonstram que a contra secularização é um fenômeno ao menos tão 
importante no mundo contemporâneo quanto à secularização. (BERGER, 
2000, p.13) 

__________________________ 
6 Secularização e desencantamento.  Tanto secularização, quanto o processo de desencantamento do 
mundo são frutos da sociedade moderna. Embora se trate de coisas diferentes, é possível perceber uma 
simetria tanto histórica, quanto teórica desses dois processos. O processo de desencantamento caracteriza-
se pela racionalização das atividades religiosas. O processo de desencantamento caracteriza-se pela 
racionalização das atividades religiosas. O termo secularização “foi usado originalmente, na esteira das 
Guerras de Religião, para indicar a perda do controle de territórios ou propriedades por parte das 
autoridades eclesiásticas”. O termo secularização “foi usado originalmente, na esteira das Guerras de 
Religião, para indicar a perda do controle de territórios ou propriedades por parte das autoridades 
eclesiásticas”. Em Weber o termo refere-se ao processo pelo qual a religião perdeu espaço público a partir 
da separação do Estado e Igreja, passando a religião a ser uma esfera autônoma, não mais ligada ao poder 
temporal. (ARAUJO, 2003, p. 14-15) 
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Nessa discussão de Berger sobre os processos de secularização e 

dessecularização em curso na contemporaneidade, a modernidade é retratada como um 

campo de forças produtoras de sentido que se movimentam na direção de uma 

resistência mútua, demonstrando as formas como o poder se articula na 

contemporaneidade. Ou seja, remetendo a uma tradição weberiana, é uma relação entre 

dominação, poder e mudança social.  

A tese da secularização é relativizada por Berger ao afirmar que secularização e 

dessecularização são processos igualmente importantes da contemporaneidade que se 

relacionam de forma dialética, talvez um relativizando o outro, já que na 

contemporaneidade parece não haver espaço para verdades absolutas e certezas 

definitivas. 

 
Eu diria que essa interação de forças secularizantes e contrassecularizantes é 
um dos temas mais importantes para uma sociologia da religião 
contemporânea, mas um tema amplo demais para ser debatido aqui. Faço 
apenas uma observação: a modernidade, por razões muito compreensíveis, 
solapa todas as velhas certezas; a incerteza é uma condição que muitas 
pessoas têm grande dificuldade em assumir; assim, qualquer movimento (não 
apenas religioso) que promete assegurar ou renovar a certeza tem um apelo 
seguro. (1985, p.140) 

 

 

 Flávio Pierucci, um interprete de Weber, critica estas posições polarizantes que 

colocam religião e secularismo como realidades excludentes. O autor afirma que é 

ingenuidade intelectual pensar na secularização como o fim da religião, da mesma 

forma como é ingenuidade pensar que a efervescência religiosa dos nossos dias significa 

um reencantamento do mundo como defendem alguns sociólogos da religião. (1997 p. 

103). 

Segundo Pierucci, a efervescência religiosa dos nossos dias não contradiz a 

secularização, pelo contrário é causa e “fator secularizante”, pois esta efervescência que 

se manifesta através de uma diversificação das ofertas religiosas é um combustível do 

processo de secularização, pois relativiza os compromissos e desenraiza os indivíduos. 

(1997, p.115) Portanto, a proliferação de movimentos religiosos é um dos efeitos da 

secularização sobre o universo religioso. 

 

Pois muito bem. Volto ao ponto: é preciso que entendamos que, por maior 
que seja a magnitude demográfica dessa mobilização religiosa, por mais que 
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se intensifiquem a adesão e a prática religiosas de pessoas até então 
desinteressadas e desmobilizadas, por mais que novos grupos religiosos e 
novas igrejas se formem e agitem o campo com novas energias de combate e 
conquista, isto não significa de modo algum o fim do processo de 
secularização. Antes, pelo contrário, ajuda-o, acelera-o. (PIERUCCI 1997 
p.114). 

 

 

A secularização, ao dessacralizar a cultura, oferece as condições para que o 

trânsito religioso aconteça “como conduta socialmente aceitável e individualmente 

reiterável, sem culpa”. (PIERUCCI 1997 p.112) Esse contexto constrói o terreno fértil 

para o trânsito religioso se tornar um fenômeno social de grande relevância na 

contemporaneidade. O ideal de liberdade da sociedade moderna implica em uma 

diversidade de escolhas, inclusive de escolhas religiosas, ou seja, como afirma Pierucci 

”liberdade religiosa implica um grau mínimo de pluralização religiosa; e pluralismo 

religioso não é apenas resultado, mas fator de secularização crescente”. (1997 p.115).  

Pierucci também, a exemplo de Berger, relativiza o processo de secularização, 

muito embora afirme a sua generalização, quando afirma que “a secularização se 

processa de modo irregular e oscilante, o que, entretanto, não a impede de realizar-se de 

modo linear e irreversível no trecho histórico longo”. (1997, p. 115). A secularização 

também é fluída, irregular e paradoxal como é a própria contemporaneidade. Conforme 

afirma Giddens, a contemporaneidade é paradoxal onde “Confiança e risco, 

oportunidade e perigo — estas características polares, paradoxais, da modernidade 

permeiam todos os aspectos da vida cotidiana” (1995 p. 131). Por isso, neste trabalho, a 

secularização é pensada como uma marca da contemporaneidade que não se generaliza 

de forma absoluta, mesmo porque o momento atual é de relativismo das verdades e das 

práticas.  

 

A secularização consistiria, assim, em momentos em que os limites do campo 
religioso (muitas vezes arbitrários, posto que sempre cambiantes) 
alternadamente se contraem e se expandem. Se entre a dedicação à esfera 
pública e a imersão total na vida privada, entre o ativismo político e o 
mergulho no privado, entre o cidadão arregimentado e o consumidor 
egocentrado ocorre isso que Hirschman batizou de shifting involvements — 
simplesmente porque ninguém é de ferro! —, o mesmo se pode também dizer 
do envolvimento com a religião. (PIERUCCI 1997, p.11).  
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1.2.1– As metáforas da modernidade religiosa 

 

Danièle Hervieu-Léger é uma figura entre os sociólogos da religião que 

investigam as novas configurações religiosas da contemporaneidade. Hervieu-Léger 

constrói sua reflexão em “O peregrino e o convertido”, publicado originalmente em 

1999, propondo o conceito de “modernidade religiosa” para discutir a aparente 

contradição entre sociedade secularizada e o florescimento da religião na 

contemporaneidade. Por modernidade religiosa, entendemos a recomposição do cenário 

religioso representado como um campo de forças produtoras de sentido que se 

movimentam no sentido de recompor o universo religioso a partir de um conjunto de 

condições sociais e políticas que caracterizam o tempo atual, chamado de modernidade. 

É importante ressaltar que a modernidade não representa a extinção do fenômeno 

religioso, como previam os iluministas e sim a emergência de uma religião com traços 

da modernidade, como bem observa Hervieu-Léger.  

 Para a autora a religiosidade moderna é caracterizada pelo movimento, pela 

mobilidade e dispersão de crenças, em contraste com a figura estável e emblemática do 

religioso praticante. Com a dinâmica da mobilidade das pertenças, a individualização e 

subjetivação das identidades religiosas e consequente desregulação da fé, a figura 

paradigmática do praticante religioso é substituída pelas figuras emergentes do religioso 

em trânsito que caracteriza bem a nova paisagem religiosa. (2008, p.10).  Daniéle 

Hervieu Léger foge da polarização entre religioso e secular propondo que a proliferação 

de novos movimentos religiosos, a bricolagem das crenças, as novas identidades 

religiosas longe de ser uma volta ao universo religioso das sociedades passadas, pelo 

contrário, esses fenômenos revelam o caráter paradoxal da modernidade do ponto de 

vista da crença. Para discutir a dinâmica dessa modernidade religiosa, a autora utiliza as 

figuras do convertido e do peregrino em contraste com a figura paradigmática do 

religioso praticante que constrói a sua identidade religiosa a partir de uma relação de 

pertença com uma instituição que regula a sua forma de crer. O peregrino, a exemplo do 

turista, não pertence a lugar alguma, não cria raiz, ao contrário, movimenta-se em busca 

de novas experiências que vão ao encontro de suas necessidades e interesses pessoais.  

Em nossa pesquisa, encontramos o depoimento de uma jovem estudante de psicologia, 

40 anos que ao responder sobre suas experiências religiosas, afirma ter passado por 

vários grupos em busca de “algo que me completasse”. Pode-se dizer que se trata de 

uma peregrina que não criou raiz para poder experimentar várias crenças até, quem 
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sabe, encontrar uma que fizesse sentido ou que se enquadrasse ao seu estilo de vida. Ao 

retornar para o grupo de origem, talvez esta peregrina tenha se cansado de se 

movimentar, deveria parar um pouco, até poder passear novamente, a final, ela é livre 

para ir vir. Sobre isto afirma Hervieu-Léger:  

 
O peregrino emerge como uma figura típica do religioso em movimento, em 
duplo sentido. Inicialmente ele remete, de maneira metafórica, à influência 
dos percursos espirituais individuais, percursos que podem, em certas 
condições, organizar-se como trajetórias de identificação religiosa. Em 
segunda corresponde a uma forma de sociabilidade religiosa em plena 
expansão que se estabelece, ela mesma, sob o signo da mobilidade e da 
associação temporária. (2008, p.89) 
 
  

 Ao discutir sobre a modernidade religiosa, Hervieu-Léger sugere a figura do 

convertido como metáfora do religioso contemporâneo que se sente autônomo para ser o 

que quer ser, já que a conversão acontece através de uma escolha pessoal. Sobre isso a 

autora afirma “O convertido manifesta e cumpre esse postulado fundamental da 

modernidade religiosa segundo o qual uma identidade religiosa “autêntica” tem que ser 

uma identidade escolhida”. (p.116). A autora identifica três tipos de convertido: o 

primeiro é o que sai de uma religião e se filia a outra. Este tipo de conversão aponta 

para uma sociedade em que a religião torna-se uma opção entre tantas capazes de 

oferecer respostas para problemas imediatos ou que se adequam aos interesses dos 

indivíduos. O segundo tipo é do sem religião que decidi filiar-se ao grupo religioso que 

ele descobre através de uma busca pessoal. São o sem religião que “está em uma busca 

espiritual, cujo percurso, muitas vezes longo e sinuoso, se estabiliza, ao menos 

temporariamente, em uma afiliação comunitária escolhida que traz identificação 

pessoal, social e também religiosa”. O terceiro tipo é o denominado “reafiliado”, do 

“convertido de dentro”. Trata-se daqueles religiosos que adere a novas formas de 

experiência com o sagrado sem romper com o grupo ao qual pertence. A experiência é 

recebida como uma renovação que tira o indivíduo de uma situação de acomodação. 

(2008, p. 108-112). A figura do convertido em suas três modalidades representa o fim 

das identidades herdadas, pois na contemporaneidade a identidade torna-se uma questão 

que o indivíduo precisa resolver.  

 

 

1.2.2 – Traços da Modernidade religiosa 
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A secularização não deve ser entendida como a perda da religião no mundo e 

sim o efeito do processo de secularização sobre o cenário religioso produzindo uma 

“modernidade religiosa” com os seguintes traços: 

 

1.2.2.1 - O individualismo 

 

 Seria o primeiro traço dessa modernidade religiosa. Como afirma Hervieu-

Léger “o que caracteriza o cenário religioso contemporâneo não é o individualismo 

como tal e sim a absorção deste no individualismo moderno”. (2008, p.143). O que 

caracteriza a era moderna, em contraste com a medieval, é a presença de liberdade 

individual e o espírito humanista que coloca o ser humano como a medida de todas as 

coisas. Na sociedade medieval, a vida particular, econômica e social era controlada por 

regras e obrigações, pois as pessoas estavam presas ao respectivo papel social, com 

poucas possibilidades de mudar socialmente de uma classe para outra, sequer tinha 

liberdade de vestir-se como quisesse ou de comer o que gostasse. Uma pessoa 

identificava-se com seu papel na sociedade: ela era um camponês, um artesão, 

cavaleiro, e não o indivíduo que por acaso tinha esta ou aquela ocupação. A ordem 

social era concebida como uma organização natural, e ser uma parte definida dela dava 

ao ser humano uma sensação de segurança e de relacionamento. (ERICH FROMM, 

1980).  

Como afirma Santi, a partir da Modernidade, surge a autopercepção de um eu 

individual, autônomo, independente, separado do outro. O ser humano afirma-se como 

um eu individual. Alguém, cujo valor está em seus próprios esforços, na sua 

autoconfiança e iniciativa. (2005, p.125) Consequentemente, o sujeito moderno se 

percebe e aos outros como entidades isoladas. Como diz Erich Fromm, “o isolamento é 

a grande marca da sociedade moderna”. (1980). Para Fromm, “A concepção de um eu 

individual, autoconsciente, separado da natureza propicia ao indivíduo descobrir-se 

como um ser ambíguo, conflitante e duvidoso. Consequentemente, a relação do 

indivíduo com seu próprio eu torna-se insegura e incerta”. (1980). 

Segundo Santi (2005, p. 125) a Modernidade é a emergência de um sujeito 

autoconsciente e esta consciência de si mesmo se dá pela via solitária das escolhas. 

Portanto, falar em modernidade é falar da noção de um ser humano, individual e 

interior, que se relaciona com o mundo a partir de seus próprios interesses pessoais. 



33 
 

Hervieu Léger afirma que a conversão é um fenômeno que representa antes de tudo a 

dimensão de uma escolha individual de um sujeito autônomo. (2008, p.108).  

Falando ainda sobre o individualismo religioso “plenamente integrado ao 

individualismo moderno”, a autora ressalta que a religião não é mais a única produtora 

de sentido que orienta a vida das pessoas, o próprio indivíduo, de maneira autônoma, 

produz suas próprias referências religiosas, onde a fé se apresenta como uma 

experiência intima e privada, eminentemente pessoal. Normalmente, estas experiências 

de fé são baseadas em interesses e na busca de satisfações pessoais. (2008, p.158).  

A partir da década de 60, as religiões tradicionais perdem o monopólio sobre o 

sagrado e surgem novas formas de experimentar a religião, inclusive um movimento 

crescente de vivências pessoais e individualizadas do sagrado. (LIBÂNIO1998, p.8). 

Portanto, a Modernidade religiosa representa a ênfase sobre o indivíduo que leva, 

consequentemente, a desvalorização da religião institucionalizada. A experiência do 

sagrado tem um sentido muito mais individual, intimista do que institucional. Não que a 

modernidade represente o fim das referências coletivas e institucionais, absolutamente, 

a modernidade religiosa representa uma tensão entre o individual e o coletivo, havendo 

uma prevalência do primeiro sobre o segundo. “A experiência espiritual é concebida 

como o meio e a expressão do poder que o indivíduo pode exercer sobre o mundo e 

sobre si mesmo, fora de qualquer engajamento em uma igreja particular. Este é um 

aspecto essencial da reestruturação do individualismo religioso que induz sua absorção 

na Modernidade”. (HERVIEU LÉGER, 2008 p.155).  

Segundo Berger, um dos três fatores que contribuíram para o declínio da religião 

institucional na contemporaneidade é a individualização, ou seja, a tendência da religião 

a localizar-se cada vez mais na esfera privada da vida social, constituindo um assunto de 

escolha ou preferência do indivíduo. Este processo, portanto, “ao situar a religião no 

nível das escolhas individuais, teria gerado um quadro de pluralismo no qual as 

tradições religiosas disputariam a fidelidade das pessoas numa situação de mercado”. 

(BERGER 1985, p.119).  A chamada crise institucional passa por esse imperativo da 

afirmação da individualidade. A religião que era o monopólio das instituições torna-se 

uma aquisição própria, escolhida a partir da subjetividade de cada um.  

 

1.2.2.2– A subjetividade 
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Em tempos de predomínio do individual sobre o coletivo, a subjetividade7 torna-

se traço importante da modernidade religiosa. Falar em subjetividade é falar da noção de 

um ser individual e interior, que se relaciona com o mundo a partir de seus próprios 

interesses pessoais. A frase de William Shakespeare “ser ou não ser eis a questão” 

expressa uma característica essencial da modernidade que é a interioridade, a reflexão, o 

desdobramento sobre si mesmo. (SANTI, 2005, p.87).  

Significa dizer que neste tempo de pluralidade e de reflexividade a subjetividade 

é incerta por ser fluída e diversa, ou seja, não se pode falar em subjetividade e sim em 

subjetividades em constante mutação. Como afirma Suely Rolnik uma subjetividade 

cambiante, “a desestabilização trabalha no atacado” causando uma inquietação na 

subjetividade no sentido de “tornar-se outra”. (ROLNIK, 1999, p.2) 

Para Santi, o contorno de uma subjetividade delineia-se a partir de uma 

composição singular de forças, ou seja, a subjetividade é uma construção singular, não é 

dada pela natureza, ela é produto da articulação entre a cultura e o interior dos 

indivíduos, o que significa dizer que não se pode falar de subjetividade individual, 

independente das condições sociais que a produzem (2005, p.87). A partir disso, é 

possível afirmar que nas condições medievais, apresentadas acima não poderia haver a 

noção de individualidade, muito menos de subjetividade.   

A partir da modernidade surge a figura do indivíduo que se vê diante de 

perguntas sobre ele mesmo e cujas referências não são dadas e sim construídas a partir 

da sua interioridade. O enfraquecimento de referências coletivas, como a religião, a 

raça, o povo, a família, ou uma lei confiável, obriga o indivíduo a construir referências 

internas. “Surge o espaço da experiência privatizada” (FIGUEIREDO, p.106) É o que 

Hervieu-Léger chama de “modernidade psicológica caracterizada pela preocupação 

individual da auto realização” (2008, p. 155) 

 

 

 

_____________________________ 
7 Subjetividade – É a realidade apreendida a partir da interioridade de cada um e não tal como é 
institucionalmente definida. (PETER BERGER, 1995, p. 196). Amatuzzi observa que “a subjetividade é o 
âmago mais profundo da experiência, e não é possível apenas conhecê-la objetivamente. Tudo que eu 
consigo saber dela pelo caminho do conhecimento objetivo não é ainda a subjetividade. Para conhecê-la 
preciso sair da relação sujeito-objeto, preciso aceitar que nesse caso pensamento, sentimento e decisão 
estão indissociavelmente ligados, preciso aceitar também que o caminho em direção a ela é um caminho 
de envolvimento pessoal”.  (2006, p. 04) 
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Para a autora o efeito da “modernidade psicológica” sobre o universo religioso é 

“a passagem de uma religião institucional a uma religião recomposta”. (2008, p.43). Ou 

seja, os indivíduos exercem sua liberdade de escolha, criando para si um sistema de fé 

que reúne práticas e crenças com base em interesses pessoais. 

 

 
1.2.2.3 – A pluralidade 

 

Giddens e Bauman já nos mostraram que o mundo inaugurado pela modernidade 

é um mundo aberto, fluído, sem respostas prontas, sem uma ordem estável, sem 

referências externas e absolutas que regulavam as sociedades pré-modernas. Neste 

mundo “fluído”, “sem controle” marcado pela diversidade, o indivíduo deve procurar 

suas próprias respostas, tem que construir seu próprio destino, porque nada é 

predeterminado. Pode ser que diante deste mundo plural, o ser humano tenha tido duas 

atitudes. A primeira seria considerar a opinião diferente um erro, para assegurar que só 

se pode ter uma verdade absoluta. A catequese, por exemplo, seria o instrumento usado 

para encaminhar os diferentes à verdade. A segunda é uma atitude autocrítica que 

assegura o espírito moderno do ser autoconsciente que convive com outras verdades, 

pois a dele é uma dentre as possíveis. Como afirma Santi “a verdade se tornou plural, 

pois o mundo é plural”. (2005, p. 86). Como afirma Faustino.  
Diante de uma realidade caracterizada pelo pluralismo religioso, não há mais 
condições de uma perspectiva de entrincheiramento, de fixação num único 
itinerário, sem se dar conta da singularidade e riqueza de outros caminhos. A 
abertura ao outro, a permeabilidade para a dinâmica da relação, do 
reconhecimento do outro, do diferente como enriquecimento do singular, 
aparecem na atualidade como passagens imprescindíveis para a construção da 
identidade. ”Um pluralismo religioso tornou-se destino inevitável de nossa fé 
e de nossa teologia". (1995, p.87).  

 

Segundo Berger, o fim do monopólio das tradições religiosa causado pela 

secularização conduziu a contemporaneidade a uma situação de pluralismo que por sua 

vez leva o cenário religioso a uma situação de mercado na qual os vários grupos 

disputam o mercado dos bens religiosos (1985, p. 146). Sobre isto afirma Mariano: 

 
Da liberdade e do pluralismo religiosos derivam o recrudescimento da 
concorrência religiosa, a dilatação do ativismo militante dos agentes 
religiosos, o crescimento da oferta de novos produtos e serviços religiosos e, 
como efeito disso, a maior mobilização religiosa da população. (2003, p.113) 
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Parece ser possível afirmar, a partir do que foi dito até agora, que 

individualismo, subjetividade e pluralidade andam juntas enquanto efeitos do processo 

de secularização. Ou seja, as práticas e crenças que definem a fé e dão significado à 

realidade têm origem na esfera privada, na subjetividade, fundamentam-se em cima de 

emoções e sentimentos do indivíduo, portanto, são instáveis e representam uma 

combinação dos bens religiosos disponíveis no que Pierucci chama de “supermercado 

espiritual”. (1997 p.112). Sobre a religião despedaçada8, Daniele Hervieu léger afirma 

que na contemporaneidade “a crença não desaparece, ela se desdobra, se diversifica”. 

(2008, p.34) 

Analisar a contemporaneidade religiosa apenas a partir da lógica do Mercado é 

incorrer numa simplificação que não faz justiça a um fenômeno tão rico e complexo.  O 

mundo contemporâneo é marcado pela diversidade das escolhas porque é através delas 

que os sujeitos exercitam sua posição de autonomia, sujeito da sua própria vida. Nesta 

perspectiva, o universo religioso também tem que se ajustar a esse indivíduo autônomo 

e autoconsciente que quer ele mesmo ser sujeito da sua própria fé. Portanto, a religião se 

torna uma opção, não uma herança étnica ou familiar.  

Colocando o convertido como figura exemplar das novas identidades religiosas, 

Hervieu Léger afirma que “a conversão é um fenômeno que representa antes de tudo a 

dimensão de uma escolha individual de um sujeito autônomo”. (2008, p.108)  

O caráter plural da modernidade religiosa vai ao encontro do ideal de liberdade 

do sujeito contemporâneo, como afirma Bauman “é o valor pelo qual todos os valores 

vieram a ser avaliados e a referência pela qual a sabedoria acerca de todas as normas e 

resoluções supraindividuais devem ser medidas” (2001 p.09). Liberdade pressupõe 

diversidade de escolhas, portanto, quanto mais opções, mais liberdade. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

8 Religião despedaçada - Despedaçada é um dos temas discutidos no capítulo dois do livro “O peregrino e 
o convertido, a religião em movimento” que aborda os efeitos da modernidade na religião contemporânea. 
Os indivíduos fazem valer sua liberdade de escolha, “cada qual retendo para si as práticas e as crenças 
que lhe convêm”. O significado atribuído a essas crenças e a essas práticas pelos interessados se afasta, 
geralmente, de sua identificação doutrinal. Elas são triadas, remanejadas e, geralmente, livremente 
combinadas a temas emprestados de outras religiões ou decorrentes de pensamento de caráter místico ou 
esotérico. 
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No campo da religião, a liberdade religiosa é o principal vetor do pluralismo, 
pois permite que as pessoas façam suas conscientes escolhas com base em 
suas preferências em um conjunto de ofertas “inspiradas na proposta do 
Cristianismo” e admitindo, ao mesmo tempo, a coexistência de outras 
tradições. Além dessa perspectiva, na qual o pluralismo ocorre fora da 
instituição religiosa (trazendo opções diversas), há aquela em que ocorre 
dentro das religiões (trazendo modos plurais de pertença em uma mesma 
instituição) (LÁZARA, 2009, p.21). 

 

Falar em pluralidade é falar sobre o caráter mutável das identidades que na 

pluralidade não são dadas e sim construídas a partir das diversas experiências pelas 

quais passa o indivíduo.  Para Stuart Hall a identidade pós-moderna, é o termo que ele 

utiliza, não é obra da natureza e sim da cultura. Assim como o que distingue a cultura 

moderna da cultura tradicional é o seu caráter de “mudança constante, rápida e 

permanente”, também não se pode falar de identidade pós-moderna e sim identidades 

pós-modernas. (2006, p.10) Ao apresentar os efeitos da globalização sobre a identidade 

que seria torná-la flutuante, “deslocada, desvinculada de lugares, tempos história e 

tradições específicas”, (2006, p.68) o autor nos faz pensar que o universo religioso 

também foi impactado pelos efeitos da globalização na medida em que as identidades 

religiosas também são flutuantes, desvinculadas da tradição. A pluralidade, o 

individualismo e as subjetividades estão associados como frutos de uma mesma 

dinâmica na qual “um imperativo se impõe ao indivíduo, o de produzir ele mesmo as 

significações de sua própria existência através da diversidade das situações que 

experimenta, em função de seus próprios recursos e disposições”. (HERVIEU-LÉGER, 

2008, p.89) 

Esta dinâmica, chamada por Hervieu-Léger de “condição moderna”, pode 

representar uma ameaça à identidade das instituições religiosas na medida em que as 

formas de crer são construídas pelos próprios sujeitos, sem a mediação das autoridades 

religiosas. Sobre isto afirma Carlos Alberto Steil: 

 

Do ponto de vista das instituições religiosas, no entanto, o pluralismo surge 
muitas vezes como uma ameaça a sua identidade, na medida em que este 
significa uma perda do controle sobre os sentidos e os bens simbólicos 
produzidos em seu interior. Esta ameaça tem dado origem a duas atitudes 
recorrentes no campo institucional: a afirmação do exclusivismo, que 
delimitaria o seu universo a um círculo restrito de adeptos, ou da tolerância, 
que as abriria para a acolhida em seu interior da fragmentação produzida pela 
modernidade sobre o campo religioso. (2001, p.118) 
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A modernidade religiosa é marcada pela tensão entre a unidade da fé 

institucional e a dispersão das crenças individualmente bricoladas. A pluralidade 

representa um risco de crise para as instituições e oportunidade para os sujeitos 

modernos que se autoafirmam através das escolhas. Para Steil (2001, p.118) a 

pluralidade religiosa é parte estrutural da própria dinâmica moderna. Como afirma o 

autor “A secularização e a diversidade religiosa estão associadas diretamente a um 

mesmo processo histórico que possibilitou que as sociedades existissem e funcionassem 

sem precisar estar fundadas sobre um único princípio religioso organizador”.  Portanto, 

o campo religioso se apresenta diversificado, onde crenças tradicionais e novas, 

experiências institucionalizadas e não institucionalizadas, fluídas ou permanentes 

convivem, desafiando os limites da diversidade.  

 
1.3– Mobilidade - A religião em movimento 

 

A “modernidade religiosa”, como está sendo chamada aqui, manifesta-se, 

segundo Hervieu-Léger, por um fenômeno caracterizado pelo deslocamento dos sujeitos 

pelos diversos grupos religiosos e também pelo movimento de crenças e práticas que 

escapam a regulação institucional chamado pela literatura especializada de Trânsito 

religioso.  

 
O que caracteriza o tempo atual não é a mera indiferença com respeito à 
crença, mas a perda de sua “regulamentação” por parte das instituições 
tradicionais produtoras de sentido. O que ocorre é uma “bricolagem9 de 
crenças”, uma individualização e liberdade na dinâmica da construção dos 
sistemas de fé. As crenças se disseminam. Conformam-se cada vez menos 
aos modelos estabelecidos. Comandam cada vez menos as práticas 
controladas pelas instituições. Torna-se comum a presença de crentes que se 
afirmam sem a adesão precisa a uma instituição particular. E esta proliferação 
de crenças que marca o cenário contemporâneo reflete largamente a 
necessidade sentida pelos indivíduos de recompor o universo de sentido que 
eles mesmos sentem escapar de suas mãos numa modernidade intransparente. 
(HERVIEU-LÉGER 2008, p.9)  
 
 
 
 

 
_______________________________ 
9 O termo bricolagem ou bricolage/bricolagem ambas têm origem do francês bricolage, é usado nas 
atividades em que você mesmo realiza para seu próprio uso ou consumo, evitando deste modo, o emprego 
de um serviço profissional. Em antropologia bricolagem é a união de vários elementos para formação de 
um único e individualizado. Um exemplo são as culturas do novo mundo: a bricolagem de várias culturas 
(norte-americana, européia, asiática...) para a formação de uma própria e identitária. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_mundo
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 Portanto, o trânsito religioso é um movimento da modernidade que representa 

uma recomposição do cenário religioso contemporâneo em que a capacidade reguladora 

das instituições é relativizada pela autonomia dos sujeitos que constroem suas próprias 

identidades religiosas para expressar sua condição de sujeito livre que exerce poder 

sobre si mesmo e sobre o mundo.   

 Segundo Almeida e Montero (2001, p.93) o trânsito religioso aponta para duas 

direções: em primeiro lugar, acontece uma circulação de pessoas pelos diversos grupos 

religiosos, como “turistas” que não pertencem a lugar algum, pois circulam em busca de 

satisfação pessoal ou para exercitar um ideal de liberdade. Em segundo lugar, há uma 

circulação de ideias e práticas religiosas produzidas pelos próprios indivíduos sem a 

regulamentação institucional.   

 Portanto, a recomposição do cenário religioso contemporâneo se apresenta de 

três maneiras: a diversidade de ofertas religiosas; a mobilidade das pessoas entre as 

diversas alternativas e finalmente o trânsito de ideias e crenças que não passam pelo 

crivo da orientação oficial.  

 
 

1.3.1– Um novo sujeito da fé 

A contemporaneidade é um terreno “fluído” “sem controle” como afirmam 

Giddens e Bauman e a religião não fica de fora dessas condições. Nesse ambiente de 

fluidez surge um novo sujeito da fé que descobre uma nova maneira de se relacionar 

com o sagrado que se manifesta através de uma fé privada, podendo se movimentar 

como um “turista”, metáfora utilizada por Bauman (1998) ou como “um carro sem 

freio”, metáfora utilizada por Giddens desfrutando das opções que o mundo oferece 

movido pelo ideal de liberdade e autonomia.   

Todo fazer humano acontece dentro de uma determinada conjuntura 

sociocultural. A contemporaneidade produz e é produzida por novos modos de ser, de 

crer e de sentir. Sobre isso, afirma Berger: 

Os processos que interiorizam o mundo socialmente objetivado são os 
mesmos processos que interiorizam as identidades socialmente conferidas. O 
indivíduo é socializado para ser uma determinada pessoa e habitar um 
determinado mundo. A identidade subjetiva e a realidade subjetiva são 
produzidas na mesma dialética (aqui, no sentido etimológico literal) entre o 
indivíduo e aqueles outros significativos que estão encarregados de sua 
socialização. (1985: 29) 
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Este sujeito individualista e autônomo não se constrói sozinho, não é 

autossuficiente, é um sujeito sociológico que como afirma Hall “é formado na interação 

entre o eu e a sociedade.... formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos 

culturais”. (2006, p.11). A contemporaneidade está atravessada por esse fenômeno 

humano chamado trânsito religioso que representa um novo modo de ser, de crer e de 

pertencer religioso desse novo sujeito da fé.  

É um modo de ser volúvel, transitório, inacabado que se faz na caminha de suas 

experiências pessoais. É um constante vir a ser por meios de suas escolhas, portanto a 

pluralidade de ofertas religiosas vem ao encontro desse modo de ser religioso que se faz 

fazendo escolhas e como é um ser inacabado, sempre em transição, as escolhas não 

podem ser definitivas. As identificações religiosas são marcadas pelo ideal da livre 

escolha, sem a menor preocupação com as discrepâncias teológicas ou doutrinárias. 

Para Santi, este indivíduo autônomo e livre também é um indivíduo insatisfeito e 

angustiado que se põe numa busca desesperada de satisfação pessoal que ao encontrar 

perde a força, porque tem que estar em movimento, sempre buscando, é o que o autor 

chama de a crise das identidades. São subjetividades em movimento. (1998, p.124).  

Falar em trânsito religioso é falar de um modo de ser religioso que peregrina em 

busca de algo que o complete, mas este é um dos grandes paradoxos da modernidade 

religiosa, se é um modo de vir a ser contínuo. A busca não pode parar por isso as 

possibilidades precisam ser infinitas. Falando sobre as figuras do convertido e do 

peregrino como metáfora de uma religiosidade moderna Hervieu-Léger afirma que: 

 

 
O peregrino emerge como uma figura típica do religioso em movimento, em 
duplo sentido. Inicialmente ele remete, de maneira metafórica, à influência 
dos percursos espirituais individuais, percursos que podem, em certas 
condições, organizarem-se como trajetórias de identificação religiosa. Em 
seguida, corresponde a uma forma de sociabilidade religiosa em plena 
expansão que se estabelece, ela mesma, sob o signo da mobilidade e da 
associação temporária. (2008, p. 89).  

 

 

Stuar Hall discute sobre três concepções diferentes de identidade. O sujeito 

iluminista que é um ser racional, autônomo e coerente. O sujeito sociológico é uma 

concepção que surge no final do século XIX e que define o sujeito como um ser 

individual, mas não autônomo como defendiam os iluministas, é um sujeito que 

depende do meio social para se formar através de uma relação dialética. E, finalmente, o 
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sujeito pós-moderno que surge a partir do final do século XX com a “radicalização das 

consequências da modernidade”. É um sujeito desligado das referências coletivas e 

norteado por referências internas, construídas com base nos interesses pessoais. Sobre 

isto, afirma Hall: 

 
O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, 
está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias 
identidades, algumas vezes contraditórias e não resolvidas. 
Correspondentemente, as identidades, que compunham as paisagens sociais 
‘lá fora’ e que asseguravam nossa conformidade subjetiva com as 
‘necessidades’ objetivas da cultura, estão entrando em colapso, como 
resultado de mudanças estruturais e institucionais. O próprio processo de 
identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, 
tornou-se mais provisório, variável e problemático. (HALL, 2006, p.12).  

  
 

O trânsito religioso representa um modo de crer desinstitucionalizado, utilizando 

a metáfora do carro de jagrená de Giddens (GIDDENS, 195, p.124) é um crer sem o 

controle das instituições autorizadas. São crenças particulares, construídas e 

remanejadas livremente, que trazem uma diversidade de temas emprestados de outras 

religiões, inclusive, sem a mediação de uma instituição religiosa. É um novo modo de 

crer que redefine a relação com o sagrado. Sobre isto afirma Daniele Hervieu Léger: 

 
No âmbito da religião, como nos demais, a capacidade do indivíduo de 
elaborar seu próprio universo de normas e de valores a partir de sua 
experiência singular, tende a impor-se, como vimos, vencendo os reforços 
reguladores das instituições. Os crentes modernos reivindicam seu “direito de 
bricolar”, e, ao mesmo tempo, o de “escolher suas crenças”. Mesmo os mais 
convictos e os mais integrados a uma determinada confissão fazem valer seus 
direitos à busca pessoal pela verdade. Todos são conduzidos a produzir por si 
mesmos a relação com a linguagem da crença na qual eles se reconhecem. 
(2008, p.63-64) 

 
 

Essa “bricolagem” de crenças e práticas é reflexo de uma mentalidade secular 

que relativiza o poder das instituições sobre a vida dos indivíduos. São crenças 

arranjadas que se ajustam bem aos interesses narcísicos dos sujeitos cada vez mais 

centrados em si mesmos. Nesta perspectiva, o universo religioso também tem que se 

ajustar a este indivíduo autônomo e autoconsciente que quer ele mesmo ser sujeito da 

sua própria fé. (Hervieu Léger 2008, p.43) Martelli cita Luckmann para definir este 

fenômeno da “bricolagem” como “religião invisível”. Esta expressão quer dizer que os 

temas religiosos, ou seja, as práticas e crenças que definem a fé e dão significado à 
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realidade, têm origem na esfera privada, na subjetividade, fundamentam-se em cima de 

emoções e sentimentos do indivíduo, portanto, são instáveis e representam uma 

combinação dos bens religiosos disponíveis no que o autor chama de “supermercado 

religioso”. Por isso, segundo o autor fica difícil sintetizar essa diversidade de universos 

religiosos, pois existem tantos “cosmos sagrados” quantos são os indivíduos. (1995, 

p.413) 

Se o crer é plural, a pertença também é plural. Sobre isso afirma Lázara Divina. 

 
Há intenso trânsito de pessoas caracterizado por infidelidade institucional, 
ruptura definitiva com a religião em si e até dupla pertença sintetizada na 
nova identidade religiosa do brasileiro, que, em matéria de crenças, dogmas, 
sistemas de governo e gestão administrativa etc., não pode mais ser dita 
ortodoxa, ainda que pese a permanência e resistência das instituições 
tradicionais nos seus credos e sistemas de governo eclesiástico. (2009 p. 22) 

 
 
 

Zygmunt Bauman comentando sobre amor líquido observa que “a modernidade 

líquida” fragiliza as relações humanas. Pode-se dizer que a relação com o sagrado 

também se fragiliza. Se na modernidade religiosa o crer é fluído, as relações de pertença 

também são frágeis. Para se movimentar, o sujeito não pode criar raiz, o ideal do 

religioso na modernidade é o do “turista” estar sempre de passagem, ele é chamado a 

jogar um jogo, “o jogo da mobilidade” no dizer de Bauman. (1998 p. 114). O pertencer 

é efêmero e momentâneo. O religioso moderno se revela nômade, não se fixa, circula de 

religião em religião, abrindo mão de referências externas e absolutas da tradição para 

procurar suas próprias respostas e construir seu próprio caminho porque nada é certo. 

Em termos psicanalíticos, poderíamos afirmar que o religioso moderno abriu mão da 

segurança que a instituição oferece para conquistar a liberdade, o preço disso é o 

desamparo. Há uma separação entre crença e pertença. Sobre isto afirma Hervieu-Léger: 

 
 

Essa propensão a “crer sem pertencer” se verifica no caso em que o indivíduo 
dá a sua busca espiritual um sentido religioso ou, dito de outra forma, quando 
ele estabelece um vínculo entre sua solução crente pessoal e uma tradição 
crente instituída à qual ele se reporta de maneira livre. “Eu me sinto 
espiritualmente cristão, mas não pertenço a nenhuma igreja”, “eu me sinto 
próximo do budismo” “eu me sinto atraído pela mística muçulmana”. Para 
fazer valer tais preferências pessoais, hoje correntemente expressas por 
crentes que se posicionam com uma flexível liberdade diante delas, não é 
necessário unir-se a nenhum grupo religioso particular. (2008, p.156) 
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Como afirma Bauman “Os homens e mulheres pós-modernos trocaram um 

quinhão de suas possibilidades de segurança por um quinhão de felicidade. Os mal 

estares da pós-modernidade provêm de uma espécie de liberdade de procura do prazer 

que tolera uma segurança individual pequena demais”. (1998, p. 8) Existe pertença na 

modernidade religiosa, mas é insegura. É uma pertença marcada pela sensação. 

Compromisso compromete a liberdade. A relação de pertença é um “ficar”. O religioso 

moderno seria um “ficante” que não se compromete porque “é um indivíduo, em sua 

liberdade, que opta frente a uma imensa variedade de alternativas religiosas que se 

apresentam”. (STEIL, 2001 p.116) 

 

 

1.4- O trânsito religioso como uma radicalização da modernidade 

 

Na obra “As consequências da Modernidade” Anthony Giddens apresenta as 

transformações ocorridas na contemporaneidade como únicas, sui generis, sem 

precedentes na história. Para Giddens, é necessário desconstruir a visão evolucionista da 

história para entender a modernidade. “A história não é um grande enredo dividido em 

capítulos conduzidos por um fio de continuidade. A história não tem forma totalizada”. 

(1991 p.11). Algumas características ajudam a identificar as descontinuidades que 

separam a modernidade da sociedade tradicional: a rapidez das mudanças, sem 

precedentes na história; a globalização das mudanças através dos meios de 

comunicação; algumas formas sociais que são específicas da contemporaneidade, como: 

a sociedade de consumo, o estado-nação. (1991, p.12) Estas características, segundo 

Giddens, geraram consequências que afetam o cotidiano das pessoas, como: 

ambiguidade, insegurança, perigo, risco e incertezas. Para Giddens, estamos numa 

contemporaneidade marcada pela radicalização e universalização das tradições 

modernas, como: o individualismo, o racionalismo, o subjetivismo e etc.. (1991 p. 11). 

Ou seja, as transformações que começaram no século XVII são levadas ao extremo 

neste século.  

Uma das ideias trabalhadas nessa pesquisa, à luz das afirmações de Giddens, é 

que talvez o trânsito religioso seja uma consequência sui generis, sem precedentes da 

modernidade sobre a religiosidade contemporânea. Circular sem pertencer talvez seja 
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uma forma de radicalizar a liberdade e autonomia do sujeito que são consequências da 

modernidade que afetaram o universo religioso.   

Na Idade Média, a religião é absolutista e fechada.  As novas religiões não eram 

religiões de uma classe superior rica, mas da classe média urbana, dos pobres das 

cidades e dos campos.  Elas atraiam esses grupos porque “davam expansão a um novo 

sentimento de liberdade e independência, assim como ao de impotência e angústia, de 

que seus membros se achavam impregnados”. (ERICH FROMM, 1980). Segundo Max 

Weber o espírito capitalista repousa na ética protestante, ou seja, nas novas religiões do 

século XVI. A discussão de Weber sobre vocação na concepção de Lutero nos remete a 

ideia moderna de valorização dos sujeitos pela sua realização individual.  

 

 
É verdade que certa valorização positiva dasatividades rotineiras mundanas, 
que está contida no conceito de vocação, já existiu na Idade Média e mesmo 
na baixa antiguidade Grega; falaremos disso mais tarde. Mas pelo menos uma 
coisa é indiscutivelmente nova: a valorização do cumprimento do dever nos 
afazeres seculares como a mais alta forma que a atividade ética do indivíduo 
pudesse assumir. E foi que trouxe inevitavelmente um significado religioso 
às atividades seculares do dia a dia e fixou de início o significado de vocação 
como tal. (1905, p 34) 
 
 

A influência de qualquer doutrina religiosa ou ideia depende do grau em que 

atrai as necessidades psicológicas da estrutura do caráter daqueles a quem ela é dirigida. 

É neste sentido que se pode dizer que as novas religiões expressavam poderosas 

necessidades da personalidade moderna. As novas religiões expressavam os sentimentos 

da nova classe social, a classe média, que despojava a Igreja de sua autoridade, 

atribuindo ao indivíduo toda a responsabilidade pelo seu destino, afirmando a 

necessidade da experiência individual subjetiva.  

Reflexividade é um conceito que está no centro da teoria de Giddens e que 

utilizamos para discutir o trânsito religioso como uma radicalização das consequências 

da modernidade. O conceito de reflexividade “consiste no fato de que as práticas sociais 

são constantemente examinadas e reformuladas à luz de informação renovada sobre 

essas próprias práticas, alterando assim seu caráter.” (GIDDENS, 1991 p.39) Para 

Giddens, as práticas sociais sempre foram revistas a partir de novas descobertas, 

independentemente da cultura. Porém, “na modernidade, a revisão da convenção é 

radicalizada para se aplicar (em principio) a todos os aspectos da vida humana”. (1991, 

p.40)  
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Nas sociedades tradicionais, a reflexividade está a serviço da reinterpretação e 

entendimento da tradição, na contemporaneidade, porem, a reflexividade está a serviço 

da mudança, da reinvenção e rearticulação das práticas e discursos (1991, p.38-39) É 

uma “reflexividade indiscriminada”. Na contemporaneidade, nada escapa ao exercício 

da reflexividade, pois a própria cultura moderna é construída pela aplicação do 

conhecimento que deve ser reformulado constantemente, promovendo a autonomia dos 

sujeitos e ao mesmo tempo gerando a incerteza, pois “não podemos nunca estar seguros 

de que qualquer elemento dado deste conhecimento não será revisado”. (GIDDENS, 

1991, p. 40) 

O trânsito religioso sob “o signo da mobilidade e da associação temporária” é 

um fato social da contemporaneidade que reflete de maneira insofismável a 

“reflexividade institucional” que, “indiscriminadamente”, afetou o universo religioso 

contemporâneo. É possível identificar alguns efeitos da “reflexividade institucional e 

social”¹0 como característica da radicalização da modernidade sobre o universo religioso 

contemporâneo. O primeiro efeito é a destradicionalização. Não que a tradição tenha 

sido abolida nas sociedades modernas, mas, certamente, diminuiu o seu poder. Sobre 

isso, Giddens afirma, “uma ordem pós-tradicional não é uma ordem na qual a tradição 

tenha desaparecido – longe disso. É uma ordem em que a tradição muda de status. As 

tradições devem explicar-se, tornarem-se abertas à interrogação ou ao discurso”. 

(GIDDENS, 1994, p 39).   

Como afirma Hervieu-Léger: “o que caracteriza a contemporaneidade não é a 

indiferença com respeito à crença, mas a perda de sua regulamentação por parte das 

instituições produtoras de sentido”. O comportamento de circular e produzir suas 

próprias crenças e práticas religiosas a partir de suas próprias subjetividades coloca em 

cheque as formas tradicionais de religião. (2008, p.9) 
 

 

 

______________________________ 

10 reflexividade institucional e social.  Institucional, por fazer parte da atividade social na atualidade, e 
reflexiva porque os termos introduzidos por determinado discurso acabam por transformar a realidade na 
qual o próprio discurso é formado; isto traz ao sujeito a possibilidade de escolher e decidir quanto aos 
rumos de seu cotidiano, consumo, sexualidade, etc. Assim, para se reproduzir, o sistema dá autonomia aos 
sujeitos, pede que estes façam escolhas. Mas quando o sistema interpela o sujeito, acaba por possibilitar 
transformações significativas na vida pessoal e até mesmo na vida pública de cada sujeito: (H. PAIXÃO, 
2004 p.98).  
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Outro efeito da reflexividade sobre a modernidade religiosa é a mobilidade, o 

deslocamento.  

 
O mundo em que vivemos hoje não está sujeito ao firme controle humano - o 
estofo das ambições da Esquerda e, poder-se-ia dizer, os pesadelos da Direita. 
Quase pelo contrário, ele é um mundo de deslocamentos e incertezas, um 
"mundo fugitivo". E, o que é perturbador, aquilo que se supunha criar cada 
vez maior certeza - o progresso do conhecimento e da intervenção humana se 
encontra na realidade profundamente envolvido com esta imprevisibilidade. 
(GIDDENS, 1994, p. 37) 

 

Talvez seja possível utilizar mais uma metáfora para compreender o sujeito 

religioso contemporâneo. Ele é um “fugitivo”, ele escapa do institucionalíssimo que o 

enquadra dentro das formas preestabelecidas de crenças e práticas autorizadas. Talvez 

movimentar-se não seja apenas uma busca do sujeito em trânsito, mas também uma 

forma de se desvencilhar de tudo que possa inibir seu desejo de liberdade irrestrita.  

 
A forma plural de disseminação do que é tido como religioso – com o 
consequente aumento da oferta de opções religiosas, sua diversificação 
interna e a crescente de- manda por essas ofertas, configurando o que vem 
sendo chamado de trânsito religioso – resulta na autonomização do indivíduo, 
agora um “errante religioso”, liberto das amarras da cultura religiosa 
tradicional. A conquista da liberdade religiosa funciona como garantia e 
alternativa contra o aprisionamento a qualquer mega encantamento, 
tradicionalismo e fundamentalismo e como conduto para uma condição – no 
limite – laica, atitude socialmente legitimada. Ou seja, a liberdade de opção 
por uma religião em detrimento de outra enseja a liberdade de opção por 
nenhuma religião (PIERUCCI, 1997 p.112). 

 

1.3 – O trânsito religioso como um fenômeno global 

 

    Levando em conta que esta pesquisa retrata o campo religioso brasileiro, 

algumas questões precisam ser levantadas, quais sejam: Será que a modernidade 

enquanto um conjunto de condições que estruturam a religiosidade do sujeito 

contemporâneo, também estrutura a religiosidade brasileira? Será que a modernidade 

que estrutura a sociedade europeia marcadamente individualista, plural e centrada no 

indivíduo chegou a América Latina? 

A utilização do referencial europeu, sobretudo francês, para falar sobre uma 

modernidade religiosa brasileira com sua pluralidade, bricolagem de crenças e o trânsito 

de pessoas pelos diversos grupos religiosos se justifica na medida em que, segundo 
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Giddens, “a modernidade é inerentemente globalizante”. (1991, p.60) O autor define a 

globalização,   

 

Como a intensificação das relações sociais em escala mundial, que ligam 
localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados 
por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa. Este é um 
processo dialético porque tais acontecimentos locais podem se deslocar numa 
direção inversa às relações muito distanciadas que os modelam. A 
transformação local é tanto uma parte da globalização quanto a extensão 
lateral das conexões sociais através do tempo e do espaço. Assim, quem quer 
que estude as cidades hoje em dia, em qualquer parte do mundo, está ciente 
de que o que ocorre numa vizinhança local tende a ser influenciado por 
fatores — tais como dinheiro mundial e mercados de bens — operando a uma 
distância indefinida da vizinhança em questão. O resultado não é 
necessariamente, ou mesmo usualmente, um conjunto generalizado de 
mudanças aluando numa direção uniforme, mas consiste em tendências 
mutuamente opostas. (1991, p. 60-61) 

 

 

Pela definição acima, globalização é um processo de escala mundial que 

atravessa fronteiras, integrando o mundo a partir de novas relações entre tempo e 

espaço. Portanto, nenhuma sociedade, mesmo a mais tradicional, está imune às 

influências da “radicalização das consequências da modernidade” porque, como afirma 

Giddens, na contemporaneidade as sociedades estão entrelaçadas com “conexões que 

perpassam o sistema sociopolítico do estado e a ordem cultural da “nação”. (1991, p.18) 

Processos globalizantes transformaram o mundo em uma aldeia. As distâncias 

diminuem, tempo e espaço não coincidem, eventos mundiais se tornam locais e eventos 

locais se tornam mundiais, numa relação dialética em que “acontecimentos locais 

podem se deslocar numa direção avessa às relações muito distanciadas que os 

modelam”. (GIDDENS, 1991, p.18) 

Comentando sobre o impacto da globalização sobre as identidades, Hall afirma 

que na medida em que as identidades locais se enfraquecem, há também um 

recrudescimento das identidades nacionais como movimento antiglobalizante e dessa 

tensão entre o global e o local surgem as “identidades globais” que ameaçam solapar as 

identidades e as unidades culturais particularizadas. (2006, p.69). No caso do cenário 

religioso brasileiro marcado pela pluralidade das crenças e pelo trânsito religioso, há 

uma convivência da identidade religiosa delimitada pela cultura local brasileira com as 

novas identidades oriundas do processo globalizante que caminha de forma desigual¹¹ 

pelo mundo.    
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Não sei se é possível afirmar que a modernidade estrutura o comportamento 

religioso do brasileiro, mas talvez o processo de formação cultural da sociedade 

brasileira influenciado por várias culturas (europeu, africano e indígena) sem falar do 

sincretismo que constitui a matriz da nossa religiosidade tenha favorecido que os ventos 

da modernidade tenham soprado por aqui de maneira efetiva. Sobre isso Bartz afirma: 

 

O processo histórico de formação cultural e social brasileiro permitiu que a 
chamada modernidade religiosa, compreendida pelas linhas de interpretação 
acima expostas, em voga na Europa, fosse algo já imbricado em nossa cultura 
de matriz religiosa sincrética, em um processo que reuniu tradições cristãs, 
indígenas e africanas, posteriormente, incorporadas a outras tradições, onde 
crenas se movimentavam, fragilizando instituições, obrigando-as a se 
rearranjarem diante de uma fragmentação produzida pela modernidade sobre 
nosso campo religioso bastante plural. (ALESSANDRO BARTZ, 2011, p. 2) 

 

 Quando se trata do cenário religioso brasileiro, já diverso desde a sua origem, a 

ideia básica defendida neste trabalho, sem se aprofundar nos meandros da questão é que 

a “mescla e o entrelaçamento entre crenças e sistemas religiosos de tradições distintas 

(católica, judaica, reformada, pagã, indígena e africana), ao longo dos cinco séculos no 

Brasil produziram diversos arranjos de experiências sincréticas que se mantêm como 

característica do comportamento religioso brasileiro”. (ANDRADE, 2009, p.108)  

Este comportamento facilitou e foi facilitado pelo fim do monopólio religioso e 

o incremento do pluralismo religioso gerado pelo espírito da contemporaneidade, sem 

falar deste “mundo-supermercado” onde tudo se torna bem de consumo. Sobre isto 

afirma Berger: “A característica social e sociopsicológica crucial da situação pluralista é 

que a religião não pode ser mais imposta, mas tem que ser posta no mercado. É 

impossível, quase a priori, colocar no mercado um bem de consumo para uma 

população de consumidores, sem levar em com os desejos destes em relação ao bem de 

consumo em questão”. (1985, p.156) 

 

_________________________ 
11 Globalização desigual – A globalização é desigualmente distribuída ao redor do globo, entre diferentes 
regiões e diferentes estratos da população dentro das regiões e em diferentes ritmos. Há, justamente com 
o impacto do “global”, um novo interesse pelo “local”. A globalização (na forma da especialização 
flexível e da estratégia de criação de “nichos” de mercado), na verdade, explora a diferenciação local. 
Assim, ao invés de pensar no global como “substituindo” o local seria mais acurado pensar numa nova 
articulação entre o “global” e o “local”. Este “local” não deve, naturalmente, ser confundido com velhas 
identidades, firmemente enraizadas. Em vez disso, ele atua no interior da lógica da globalização. (HALL, 
2006, p. 7).  



49 
 

1.4 O trânsito religioso como atividade racional 

 

Neste trabalho, o trânsito religioso é analisado a partir do conceito de 

racionalidade desenvolvido por Weber que fez uso do termo para descrever o processo 

pelo qual a natureza, a sociedade e a ação individual são crescentemente enquadradas 

por uma orientação voltada para o planejamento, o procedimento técnico e a ação 

racional. Ele acreditava que, muito mais do que outras sociedades, a sociedade ocidental 

refletia a tendência da racionalização em seu sistema político, científico, legal e 

comercial -, o que a fez despontar no mundo como uma sociedade moderna. Weber 

afirma: 

 
Como toda a ação, também a ação social pode ser: 1) racional em ordem a 
fins, determinada por expectações do comportamento de objetos do mundo 
exterior e dos outros homens, utilizando estas expectações como “condições” 
ou “meios” para fins próprios racionalmente intentados e ponderados como 
resultado; 2) racional quanto a valores, determina da pela crença consciente 
no valor – ético, estético, religioso ou de qualquer outra forma que se 
interprete – específico e incondicionado de uma determinada conduta 
puramente como tal e independentemente do resultado; 3) afectiva, sobretudo 
emocional, determinada por afetos e estados sentimentais atuais; 4) 
tradicional, determinada como um hábito vital.(2010, p.44). 

 

 

Esse tipo de racionalidade pode dar-se de dois modos: uma racionalidade 

subjetiva, que se refere ao grau de avaliação interna que o ator introjeta cognitivamente 

antes do ato, e uma racionalidade objetiva, que se refere ao grau de incorporação da 

ação de princípios racionais pela adesão às regras formais ou a cálculos específicos dos 

meios e fins. (CARDOSO 2008, p.260). 

A partir desta perspectiva, pode-se pensar o trânsito religioso como uma ação 

racional dos dois tipos, tanto a subjetiva, orientada por valores, quanto à objetiva, 

orientada por um fim. Aliás, como diz Cardoso, a partir da Modernidade começa a se 

fortalecer no tecido social de diferentes culturas um tipo de comportamento específico, 

que consiste na racionalidade. (2008, p.270). A religião não escapa a essa tendência. As 

novas formas individualizadas e subjetivas de experimentar o sagrado o que Hervieu-

Léger define como “bricolagem”. Essas crenças particulares, construídas e remanejadas 

livremente podem ser compreendidas como ações racionais orientadas por valores 

pessoais e subjetivos. No trânsito religioso existem pessoas que se sentem cristã sem 

pertencer a nenhuma igreja, é um posicionamento religioso baseado em preferências 



50 
 

pessoais, simplesmente para se autoafirmar como um sujeito autônomo e livre, valores 

caros para a sociedade moderna.  Como observa Hervieu-Léger, a especificidade desses 

movimentos está principalmente no fato deles lavarem as últimas consequências a 

lógica da busca espiritual em uma modernidade psicológica caracterizada pela busca da 

auto realização como um dos seus maiores valores. (2008, p.155). 

O trânsito religioso seria a forma moderna como a religião se recompôs na 

contemporaneidade. Fala-se em recomposição porque as atividades religiosas do tipo 

tradicional, onde a verdade da fé é validade por uma autoridade religiosa, cujo critério, é 

a conformidade das crenças e das práticas para com a norma estabelecida pela 

instituição, ainda persiste, mas não é mais a que predomina.  Weber fala também da 

racionalidade prática, onde o sentido da ação reside na sua função ou utilidade. (2010, 

p.46).  Não se pode dizer que “os crentes passeadores” sejam movidos apenas por uma 

racionalidade de valor, mas também por uma racionalidade prática, na medida em que 

buscam novas experiências espirituais não para se autoafirmar como um indivíduo 

autônomo, sujeito da sua própria fé, mas como meio de solução para seus problemas 

imediatos ou de satisfação pessoal. No conjunto dessa racionalidade prática, todos os 

meios de obter fins desejados são vistos como técnicas ou estratégias muito antes do 

que sistemas de valores, os quais se inserem como padrões éticos ou critérios de ação. O 

trânsito religioso reforça o processo de racionalização da modernidade. Como Pierucci: 

 

  
Para ele, o caráter atual da intensificação da mobilização religiosa, 
longe de esvaziar, reforça o processo de secularização. A forma plural 
de disseminação do que é tido como religioso – com o consequente 
aumento da oferta de opções religiosas, sua diversificação interna e a 
crescente demanda por essas ofertas, configurando o que vem sendo 
chamado de trânsito religioso – resulta na autonomização do 
indivíduo, agora um “errante religioso”, liberto das amarras da cultura 
religiosa tradicional. A conquista da liberdade religiosa funciona 
como garantia e alternativa contra o aprisionamento a qualquer mega 
encantamento, tradicionalismo e fundamentalismo e como conduto 
para uma condição – no limite – laica, atitude socialmente legitimada. 
Ou seja, a liberdade de opção por uma religião em detrimento de outra 
enseja a liberdade de opção por nenhuma religião. (PIERUCCI apud 
CAMUÇA 1996, p.59).  

 
 
 
 Ao tratar, em um artigo, do fenômeno religioso na pós-modernidade sob uma 

perspectiva sociológica, o padre João Batista Libânio afirma que o surto do sagrado é 
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uma outra face da racionalização da sociedade moderna e pós-moderna e não sua 

negação. Seguindo a linha da individualização, da privatização e da subjetividade, a 

religião pós-moderna seria a face sagrado do racionalismo econômico ou 

neoliberalismo. (1998, p.8).  

Weber acreditava que esses tipos-ideais, embora não apresentassem a 

característica de encerrar em si mesmos a realidade que lhes é inerente, nem muito 

menos constituir como estruturas interpretativas finais da sociedade, constituíam-se 

como estruturas de representação do mundo, da realidade, que são capazes de se 

combinar entre si, de forma variada, de modo a gerar novas estruturas ou tipos-ideais da 

ação humana. A diversidade de tipos tem a finalidade de tornar a compreensão do 

pesquisador mais próxima possível da realidade que se apresenta difusa e dinâmica 

(FREUND, 2003, p.54). Os vários tipos de racionalidades tornam o campo das ações 

sociais mais inteligíveis. Como explicar a atitude de um indivíduo religioso que resolve 

romper com as formas institucionais de crença sem se sentir um apóstata ou herege? 

Este religioso encontra na sua própria subjetividade, valores que tornam sua escolha 

absolutamente racional. Para Weber a conduta do indivíduo é a chave para entender a 

essência do fenômeno religioso e os tipos são instrumentos de inteligibilidade dessas 

condutas individuais.  Como afirma Freund: 

 
A sociologia não tem por obrigação estudar a essência do fenômeno 
religioso, mas sim o comportamento ao qual este dá origem pelo fato de se 
apoiar sobre certas experiências particulares, sobre representações e fins 
determinados. É, pois, a conduta significativa do ser religioso que interessa a 
Weber. Por este motivo não se trata de especular sobre o valor respectivo dos 
dogmas, das teologias concorrentes ou das filosofias religiosas, nem 
tampouco sobre a legitimidade d crença numa outra vida, mas, sim, de 
estudar o comportamento religioso como uma atividade humana deste 
mundo, que se orienta significativamente de acordo com fins ordinários. 
(2003, p.130) 
 

 
Há, portanto, uma racionalidade na conduta de um indivíduo que constrói para si 

uma crença em Deus a partir de ideias e preceitos de várias religiões que são coerentes 

com sua visão de mundo ou na conduta de crer sem pertencer ou pertencer a vários 

grupos. Ele o faz com um fim que torna a sua conduta inteligível, embora este fim se 

apoie sobres as experiências pessoais.  

Neste capítulo, o cenário religioso é representado como um campo de forças 

produtoras de sentido que se movimentam no sentido de recompor o universo religioso 

a partir de um conjunto de condições sociais e políticas que caracterizam o tempo atual, 



52 
 

chamado de modernidade. Estas forças são, no sentido weberiano, ações sociais que não 

identificam essa ou aquela confissão religiosa particular, elas operam conjuntamente 

sobre o todo da paisagem religiosa.   

Até aqui, constatamos que a contemporaneidade representa um momento 

marcado por um conjunto de mudanças globais, sem precedentes que afetaram, 

inevitavelmente, o comportamento da sociedade em todas as esferas, inclusive a 

religiosa. Ao discutir essas mudanças, fizemos uma descrição das condições sociais e 

políticas que favorecem e justificam a presença de um fenômeno social caracterizado 

pela atitude de circular entre as várias crenças religiosas ou mesmo ficar sem pertença, 

são os chamados sem religião que buscaremos definir no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO II 

INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESINSTITUCIONALIZAÇÃO: POR ONDE 

TRANSITAM OS SEM RELIGIÃO 

 

2.1 – Os sem religião – Quem são? 

 Neste capítulo, pretendemos identificar quem são os sem religião na 

contemporaneidade a partir do processo de institucionalização e desinstitucionalização 

que afeta o cenário religioso atual como consequência da modernidade. Para tanto, 

apresentaremos dados estatísticos como forma de representar as transformações pelas 

quais o campo religioso brasileiro está passando e, finalmente, abordaremos os vários 

sentidos que a expressão “sem religião” comporta dentro das várias subjetividades 

religiosas produzidas pelo processo de secularização. A categoria censitária dos sem 

religião foi incluída nas pesquisas do IBGE apenas em 1960, demarcando o grupo dos 

que se assumiam sem religião. Segundo o Censo, entre 1950 a 2000 o número dos sem 

religião cresceu gradativamente, sendo 0,5% em 1960 até chegar a 7,5% em 2000 e 8% 

em 2010 (RODRIGUES, 2009, p.18). No que diz respeito à circulação de pessoas entre 

os vários credos, Lázara Divina Coelho desenha o novo cenário religioso com base no 

censo demográfico de 2000 da seguinte maneira: o primeiro grupo em número de fiéis é 

formado de católicos. O segundo grupo é formado pelos evangélicos pentecostais que 

“se constitui no principal fator da diversificação religiosa que vem ocorrendo no Brasil, 

a partir dos anos 1980”.  (2009, p. 9) 

O terceiro grupo em número de fiéis é o dos “Sem religião”, com um 

crescimento superior a taxa de crescimento demográfico do país. (2009, p 8-9) O censo 

de 2010 traduz em números as transformações que vem ocorrendo ao longo desses 

últimos 30 anos no campo religioso brasileiro. 

 

Os evangélicos foram o segmento religioso que mais cresceu no Brasil no 
período intercensitário. Em 2000, eles representavam 15,4% da população. 
Em 2010, chegaram a 22,2%, um aumento de cerca de 16 milhões de pessoas 
(de 26,2 milhões para 42,3 milhões). Em 1991, este percentual era de 9,0% e 
em 1980, 6,6%. Já os católicos passaram de 73,6% em 2000 para 64,6% em 
2010. Embora o perfil religioso da população brasileira mantenha, em 2010, a 
histórica maioria católica, esta religião vem perdendo adeptos desde o 
primeiro Censo, realizado em 1872. Até 1970, a proporção de católicos 
variou 7,9 pontos percentuais, reduzindo de 99,7%, em 1872, para 91,8%. O 
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Censo 2010 também registrou aumento entre a população que se declarou 
sem religião. Em 2000 eram quase 12,5 milhões (7,3%), ultrapassando os 15 
milhões em 2010 (8,0%). Os adeptos da umbanda e do candomblé 
mantiveram-se em 0,3% em 2010. Homens estão em maior proporção entre 
católicos e sem religião. (IBGE. CENSO 2010).  

 

 Dentro dos números apresentados acima, destaca-se o crescimento considerável 

dos sem religião que representam 8% da população brasileira sinalizando uma das 

tendências da pluralidade religiosa brasileira que merece certa atenção por parte dos 

estudiosos da religião, sobretudo, porque esse grupo assinala uma das diversas formas 

de vivenciar a fé na contemporaneidade. Como afirmam Almeida e Montero (2001, 

p.97) o pluralismo religioso brasileiro está polarizado entre estas três vertentes: a perda 

da hegemonia católica; a difusão de experiências religiosas marcadamente emotivas e a 

forma de vivenciar a fé sem pertença. O quadro apresentado abaixo é resultado de uma 

pesquisa feita para a elaboração do presente trabalho, realizada entre alunos e 

funcionários de uma instituição de ensino superior, localizada na cidade de Garça, 

interior paulista, na qual 191 pessoas responderam a um questionário com várias 

perguntas, entre as quais: qual a sua religião. O resultado confirma as pesquisas oficiais, 

apresentando os sem religião com uma média maior do que os 8% da pesquisa do 

IBGE, talvez por se tratar de universitários, em sua maioria, com uma postura mais 

crítica frente à religião.  

TIPOS DE RELIGIOSOS POR SEXO  

RELIGIÃO Masculino Feminino Total  

 
EVANGÉLICOS 11 40 51 

CATHOLICONS 36 65 101 

ESPÍRITAS 02 07 09 

MUÇULMANOS  1 1 

UBANDA/CANDOMBLÉ  1 1 

ATEUS/AGNÓSTICOS 3  3 

SEM RELIGIÃO 16 9 25 
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Quem são os sem religiões? São os ateus militantes que defendem que a religião 

é um obstáculo ao progresso humano? São os agnósticos? São os religiosos desiludidos 

que não confiam mais nas instituições religiosas? O trânsito religioso, enquanto um 

fenômeno da contemporaneidade, pode ser definido como uma atividade social no 

sentido clássico weberiano. O movimento de pessoas que trocam de igreja ou constroem 

seus próprios sistemas de fé, de maneira autônoma e subjetiva tem um sentido que o 

justifica e acontece dentro de uma relação de reciprocidade, frente a outros indivíduos. 

Entender o sentido e não a causa dessas condutas religiosas deve ser o objetivo do 

cientista, segundo Weber. (2010, p. 24). Dizer quem são os sem religião constitui um 

grande desafio neste trabalho, principalmente porque “ter uma religião” “ser religioso” 

tem sentidos múltiplos, podendo significar várias coisas para as diversas pessoas que 

serão entrevistadas. Será que se declarar sem religião também não tem vários sentidos 

para as pessoas? O que esta declaração pode sugerir além de ateísmo e secularização? 

Pode sugerir a existência de pessoas que embora não professem uma fé institucional têm 

um modo de ver o mundo religioso e utilizam símbolos da religião para significar suas 

vidas, especialmente em situações adversas. Pode sugerir também a atitude de pessoas 

que separam Deus e igreja: “Deus é Deus, igreja é igreja”. Alguns dos pesquisados 

quando perguntados sobre a religião que professavam responderam: “Deus”.  

Para Denise dos Santos Rodrigues:  

 
A categoria residual dos sem religião não deve ser interpretada como uma 
massa homogênea de ateus e agnósticos, mas como um grupo de indivíduos 
de tipos diferentes que, se por um lado tem em comum a ausência de 
pertencimento institucional, por outro percebem o transcendente, aqui 
compreendido como deus, uma força superior ou afim, de forma diferenciada 
(2009, p.3) 
 

 Segundo a autora, essa diversidade dos sem religião pode ser entendida a partir 

de duas “chaves de interpretação”. O processo de secularização que leva os indivíduos a 

pensar a vida sem a regulamentação religiosa e uma nova forma de se relacionar com o 

transcendente, baseada na subjetividade dos indivíduos. (2009, p.5) 

Segundo Almeida e Montero, os sem religião é uma categoria do fenômeno 

religioso que recebe pessoas de todos os credos, é um “receptor universal”. É um grupo 

formado por pessoas que compõem um repertório particular de crenças e práticas 

variadas, mas não se identificam com nenhuma religião específica. (2001, p.98). Pode-

se dizer que o grupo dos sem religião é o resultado mais evidente do que Hervieu-Léger 

define como “bricolagem”. São crenças particulares, construídas e remanejadas 
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livremente, que trazem uma diversidade de temas emprestados de outras religiões, 

inclusive, sem a mediação de uma instituição religiosa, afastando-se, muitas vezes de 

sua definição doutrinal. (2008, p.43). Em nossa pesquisa realizada em 2013 entre alunos 

de diversos cursos e funcionários da FAEF – Faculdade de Garça o número dos sem 

religião é de 15% de um universo de 191 entrevistados. O quadro abaixo confirma os 

sem religião como um “receptor Universal”, é formado por sujeitos procedentes de 

várias pertenças religiosas, inclusive pertenças múltiplas. 

 

Os sem religião em relação à procedência 

SEM 

RELIGIÃO 

 

PROCEDÊNCIA 

Católica Evangélica Espírita Muçulmano Umbanda 

Candomblé 
Ateus 

Agnóstico 
Múltiplas 

Pertenças 

Nenhuma 

 

 
FEMININO 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MASCULINO 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

9 

 

 

Não se pode dizer, portanto, que os sem religião representam um movimento 

ateísta e sim uma nova recomposição religiosa baseada no individualismo e na 

necessidade da autoafirmação dos indivíduos como sujeitos da sua própria fé. Como 

bem observam Almeida e Montero, a não filiação não significa necessariamente 

ausência de religiosidade. Segundo consta (NOVAES, 2004) no Censo de 2000 o IBGE 

recebeu 35 mil respostas diferentes para a pergunta – “qual é sua religião?”, isso 

confirma o que afirmam Almeida e Montero, ou seja, a partir de dados estatísticos não é 

possível dar conta da diversidade de sentidos que a expressão “sem religião” sugere, a 

não ser a existência de “um processo de desfiliação institucional sem que isto 

comprometa a prática religiosa”. (2001 p. 92)  

Para Regina Novaes não há muita informação sobre quem são os brasileiros sem 

religião neste começo de século XXI, o que torna a presente discussão mais desafiadora 

ainda. Ao discutir sobre os jovens sem religião, a autora chama a atenção para dois 

pontos intrigantes. Primeiro ponto é o crescimento dos sem religião entre os jovens. 
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Segundo a autora, nunca houve tantos jovens professando uma espiritualidade sem 

pertença, resultado, muitas vezes de uma “bricolagem” de crenças esotéricas, nova era, 

holísticas, de ecologia profunda etc. ”(2004, p.323). Pesquisa de 2003 realizada pelo 

Projeto Juventude/Instituto Cidadania diferentemente do censo de 2000¹² indagou sobre 

religião através de uma pergunta que oferecia opções separadas como “agnósticos”, 

“ateus” e quem “acredita em Deus, mas não tem religião”. Ou seja, um tipo de 

abordagem diferente do censo 2000 que oferecia uma pergunta aberta e única “qual é a 

sua religião”?”. Enquanto 65% dos jovens entrevistados nesta pesquisa em todo o país 

se declaram católicos, 20% se declaram evangélicos (sendo 15% pentecostais e 5% não 

pentecostais). E foram 10% os jovens “sem religião”, sendo que 9% declararam 

“acreditar em Deus, mas não ter religião” enquanto apenas 1% identifica-se como ateus 

e agnósticos. Esta pesquisa, além de confirmar a polarização do cenário religioso 

brasileiro entre católicos, evangélicos e sem religião representada no censo do IBGE 

demonstra também um sentido de secularização no qual a religião não desaparece, 

muito pelo contrário, considerando o número de ateus na pesquisa, o fenômeno 

religioso prevalece como nunca. 

O segundo ponto destacado por Novaes é a pluralidade de sentidos que o “sem 

religião” adquire neste mundo marcado pela diversidade de escolhas.   

Segundo a autora, quando a pergunta da pesquisa é aberta, a subjetividade dos 

indivíduos se sobrepõe à frieza dos dados estatísticos, revelando o caráter heterogêneo 

dessa categoria censitária à medida que para os diversos indivíduos a expressão “sem 

religião” pode ter interpretações diferentes. (2004, p.325) 

O fenômeno dos sem religião é analisado neste capítulo a partir da sociologia 

compreensiva de Max Weber, onde a circulação de ideias e crenças religiosas é vista 

não simplesmente como uma recomposição do cenário religioso, mas como atividades 

sociais, no sentido clássico weberiano, que representam um novo lugar da religião na 

sociedade contemporânea. Weber vê como objetivo primordial da sociologia a captação 

da relação de sentido da ação humana, ou seja, chegamos a conhecer um fenômeno 

social quando o compreendemos como fato carregado de sentido que aponta para outros 

fatos significativos.  

 

______________________________ 
12 www.institutocidadania.org.br/pesquisa-sobre-o-perfil-da-juventude. ppt/ acesso em 30/04/2013. 

http://www.institutocidadania.org.br/pesquisa-sobre-o-perfil-da-juventude
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Quem dá sentido aos fatos é o indivíduo, portanto, a sociologia compreensiva 

não poderia ter outro fundamento a não ser o indivíduo. Diferentemente da explicação 

naturalista, o objetivo do método compreensível é captar o sentido de uma atividade 

social ou de uma relação. Para Weber, ação social é um comportamento interno ou 

externo “em que o sentido intentado pelo agente ou pelos agentes está referido ao 

comportamento de outros e por ele se orienta no seu curso”. (WEBER, 2010, p.07).  

Nesta perspectiva, ser um sem religião tem um sentido que o justifica e acontece 

dentro de uma relação de reciprocidade, frente a outros indivíduos. Por reciprocidade, 

entende-se uma ação que repercute e tem influência na vida dos outros. Ou seja, para 

Weber, um determinado comportamento só pode ser chamado de ação social se tiver 

uma motivação social. Como exemplo de reciprocidade, o autor cita a situação de uma 

pessoa que imita, por um processo de identificação, o comportamento alheio que se 

tornou um modelo, um padrão ou uma tradição porque tem um sentido para quem imita 

e para quem é imitado. (WEBER, 2010, p. 43).  Sobre isto, Freund comenta:  

 
A atividade social está na origem de toda sorte de relações sociais que Weber 
define – como já vimos – como relações sociais significativas segundo as 
quais os indivíduos orientam reciprocamente seu comportamento uns com os 
outros. Sem um mínimo de reciprocidade, não poderia haver relação social 
nem orientação significativa e fundamental. Isto não quer dizer que todos os 
que participam em relação social lhe dão exatamente o mesmo conteúdo 
significativo (reciprocidade não é solidariedade). (2003, p. 92) 
 
 
 

O comportamento de professar uma fé sem pertença, embora uma atitude 

profundamente individualista, acontece dentro de uma relação de reciprocidade, no 

sentido weberiano, na medida em que se contrapõe a um modelo tradicional de fé 

consagrado pela sociedade. Portanto, não é uma ação isolada sem referência ao 

comportamento religioso de outras pessoas. 

Portanto, estudar o fenômeno religioso a partir da sociologia de Weber não 

significa se prender a essência do fenômeno religioso e sim tentar compreender o 

comportamento “ao qual este dá origem pelo fato de se apoiar sobre certas experiências 

particulares, sobre representações e fins determinados”. (Freund, 2003, p.130). Entender 

o sentido e não a causa desse comportamento religioso deve ser o objetivo do cientista, 

segundo Weber. (2010 p.07).  

   

2.1.1 – Os vários sentidos de ser sem religião na contemporaneidade.  
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Vimos que para Weber, ação social é uma atitude significativa, isto é, tem um 

sentido intentado pelo o autor que varia de acordo com a subjetividade dos indivíduos, 

sendo estes a chave para entender estas mesmas ações.  

Como este trabalho se articula entre constatações e ponderações, convém pensar 

nos vários sentidos que se escondem por trás dos números constatados pelas pesquisas, 

muito embora, os sentidos sempre tenham um caráter hipotético.  

O sem religião como condição transitória pode ter um sentido para o termo que 

escapa a pesquisas de perguntas fechadas como a do IBGE. São pessoas que se 

declaram sem religião porque “estão num processo de busca de pertencimento a uma 

instituição religiosa que eles escolheram e não porque herdaram da família como 

expressão do espírito de época”. (NOVAES 2004, p.325) O que significa dizer que o 

indivíduo está sem religião numa situação transitória de escolha pessoal.  

Entre os 163 dos pesquisados que responderam ter um vínculo com alguma 

religião 57 têm um vínculo frágil não se envolvendo de maneira efetiva com alguma 

igreja, afirmam pertencer a um grupo religioso, mas não participam com frequência, 

alguns inclusive frequentam raramente aos cultos, isto pode significar que estar sem 

religião ou manter um vínculo frágil pode ser uma estratégia utilizada por quem se 

assume como um consumidor que se sente livre para experimentar as várias opções do 

“mercado religioso”. Este “experimentalismo religioso”¹³ retrata um espírito de época 

regido pela lógica do mercado que torna a religião um bem de consumo. Neste sentido, 

o sem religião é um fiel a si mesmo, ou melhor, fiel aos seus próprios interesses com os 

quais está comprometido de forma incondicional. Sobre isto, afirma Brandão, 

 

Ora, uma certa, relativa e sempre não previsível lógica de mercado vivida 
como experiência cultural da busca-de-sentido-de-vida-através-da-fé, faculta 
a que as pessoas possam se relacionar com a religião de uma tal maneira que, 
ao mesmo tempo e em um só momento de suas vidas, elas se reconheçam 
partilhando mais de um sistema religioso. Vivendo a experiência pessoal de 
dirigir a vida segundo os valores e as sensibilidades de mais de uma religião, 
sem se reconhecerem necessariamente fiéis a uma única. Ainda que esta 
possibilidade não seja por agora a norma, há uma tendência crescente a que 
as pessoas creditem um amplo e generoso valor potencial do sagrado a todas 
as religiões de seu campo visível de escolhas. E, ao pensarem assim, optem 
por relacionar-se com algumas delas, de acordo com a lógica pessoal de suas 
próprias necessidades, sentindo-se, no limite, vinculadas a duas ou mesmo 

___________________________ 

¹³ Experimentalismo religioso é o termo utilizado por Sandra de Sá Carneiro em seu artigo sobre o 
desenvolvimento da espiritualidade na Nova era. 
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três delas a um só tempo ou entre movimentos pendulares de adesão 
provisória. Em uma outra direção próxima, é crescente uma tendência 
próxima à anterior, onde cada pessoa, potencialmente senhora de seu próprio 
destino religioso, transita ao longo de um momento da sua vida, de um a 
outro, entre diferentes sistemas de sentido, adotando, no entanto, uma única 
opção de sentido a cada vez. Ela realiza esta "busca" aderindo a um e a 
seguir, a outros sistemas religiosos e/ou espirituais, em nome da avaliação 
individual sobre cada um seu momento de vida, num confronto com as 
alternativas de sua realização subjetiva, através do trabalho iniciático ou de 
aperfeiçoamento que ela acredita estar produzindo sobre si mesma através de 
uma religião, através de uma "mística" ou através de uma "espiritualidade". 
Os dois últimos termos, postos entre aspas, são palavras muito comuns e 
sugerem sistemas de imaginários não fatalmente atrelados à religião e, em 
especial, a uma única religião (2004, p.16). 

 

Neste sentido, ser sem religião é um identidade de momento, onde existe uma 

pertença momentânea sucedida de desapego entre uma escolha e outra. São religiosos 

em stand bay, uma categoria que, obviamente, não entra nas pesquisas censitárias. Estes 

religiosos estão “na pista”, são alvos dos apelos das instituições que disputam o 

mercado religioso, segundo Rodrigues, este é o tipo de sem religião que predomina.  

Cabe a cada uma delas identificar o que buscam estes “sem religião de momento”, por 

isso, uma condição bastante atrativa dentro do cardápio de escolhas religiosas, ou seja, o 

sujeito sem religião está livre para escolher qualquer crença que lhe convenha sem ter 

que se desvencilhar de algum compromisso institucional. Diante disso, ser sem religião, 

neste caso, seria uma estratégia dentro do trânsito religioso. Sobre isso, afirma Carlos 

Steil: 

 
O processo de globalização, ao mesmo tempo em que aproximou sistemas 
religiosos distantes através da compreensão do espaço-tempo, criando uma 
situação de interculturalidade8, também produziu uma mercantilização do 
campo religioso, em oposição a uma visão tradicional que enfatizava a sua 
dimensão sagrada. Se no contexto popular tradicional o sincretismo se fazia a 
partir da crença de que o campo religioso era obra divina, e, portanto, todas 
as religiões eram sagradas e não podiam ser excluídas, no contexto da 
modernidade as escolhas e as bricolagens religiosas parecem se darem a 
partir de uma visão secular do campo religioso onde a ideia de consumo ou 
de mercado é predominante. É o indivíduo, em sua liberdade, que opta frente 
a uma imensa variedade de alternativas religiosas que se apresentam. 
(STEIL, 2001, p.120) 
 
 

Diante da reflexividade¹4 da sociedade contemporânea na qual, como afirma 

Giddens, “as tradições devem explicar-se, tornar-se abertas à interrogação ou ao 
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discurso”, (GIDDENS, 1994, p.39) a institucionalização torna-se fluída, podendo ser 

alternada por processos de desinstitucionalização.  

Ser sem religião, portanto, pode ter este carácter de reflexividade através da qual 

o sujeito revisa seus conceitos e práticas, antes de se institucionalizar de novo. Logo, 

não se trata apenas de um “experimentalismo”, seguindo a lógica do mercado, mas há 

também um exercício pessoal de reinvenção e rearticulação das práticas e discursos, ou 

seja, uma “reflexividade indiscriminada” como afirma Giddens (1991, p. 40).  

 Sob o ponto de vista da reflexividade, talvez seja possível afirmar que o 

abandono da religião institucional não represente, necessariamente, uma crise de 

credibilidade das instituições religiosas e sim a sua relativização que se expressa através 

de um pertencimento fluído e o desenvolvimento de uma ideologia de fé pessoal. E se a 

“reflexividade é indiscriminada” até a condição de ser sem religião é relativizada por 

um processo constante de institucionalização e desinstitucionalização. Sobre isso, 

afirma Alessandro Bartz: 
Mesmo que a secularização produziu a diminuição do poder de influência da 
religião, práticas e crenças religiosas continuam existindo e pautando a vida 
social. Tanto a adesão, quanto o abandono de uma religião são acalentados 
por uma mentalidade secular onde o que prevalece é a relativização do papel 
soberano da religião na vida do indivíduo. Em uma época de “religiosidade 
confrontada” – termo de José de Carvalho – a religiosidade abre o leque de 
ofertas, como dos questionamentos, das críticas e dos confrontos com o poder 
estabelecidos. (2011 p.14) 

 
 
 Quanto ao nível de escolaridade e poder econômico, os quadros abaixo 

demonstram que os sem religião estão presentes em todos os níveis encontrados no 

campo de pesquisa, onde não há analfabetos por se tratar de uma universidade. Quanto 

ao poder econômico, o quadro demonstra que os sem religião é um fenômeno sem 

classe. São dados que fazem cair por terra concepções preconceituosas que associam 

baixa escolaridade e menor poder econômico à religiosidade. Ao discutir sobre a 

representatividade e mobilidade dos sem religião, Rodrigues apresenta dados 

surpreendentes que são os seguintes: os sem religião predominam na periferia das 

cidades e não entre os economicamente privilegiados. “No seu perfil demográfico, o 

grupo era constituído majoritariamente por homens, entre 16 e 30 anos, de todas as 

raças (exceto a branca). Eles tinham baixa instrução e emprego modesto (muitos sem 

carteira de trabalho), e seus salários também não são elevados”. (2012, p.1134). 

_____________________ 
14 Ver capítulo 1 
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Sem religião quanto ao nível de escolaridade 

Nível de  

Escolaridade 

Não 

alfabetizado   

10grau 

incompleto 

 10grau 
completo 

2ograu 

incompleto 

2ograu 

completo 

Nível 

superior 

Pós-

graduação 

 

Masculino     08 08 1 

Feminino     04 04  

 

      Sem religião quanto à renda salarial 

renda 

salarial 

um salário 

mínimo 

Até três 

salários 

mínimos 

Até 

cinco 

salários 

 
 

 
 

 

Até dez 

Salários 

Acima de  

Dez salários 

 

Masculino 3 9 2   

Feminino 2 2 2 2  

 

 

Alexandre Brasil Fonseca no texto “Nova Era evangélica, Confissão Positiva e o 

crescimento dos sem religião” discute a possível relação entre o que ele chama de 

“religião do eu” “ou nova era” adotada por muitas igrejas evangélicas e o crescimento 

do sem religião. (2000 p.63) O autor analisa a literatura produzida por autores da 

chamada confissão positiva, como Edir Macedo, Estevam Hernandes, Kenneth Hagin 

que ressalta a prosperidade e o bem estar pessoal como o grande objetivo da fé para 

identificar este espírito de época que se manifesta através do individualismo e da 

autoafirmação narcísica dos indivíduos. Para Fonseca, esta religião da nova era centrada 

no eu contribuiu para a diversificação da oferta de bens religiosos no Brasil, mas, 

paradoxalmente, a categoria que mais cresce é a dos sem religião, talvez por 

representarem a radicalização deste espírito de época marcado pela liberdade de 

experimentação. (2000, p.89)  

Entre os nossos pesquisados, 87 dos 191 que responderam o questionário têm 

múltiplas pertenças, ou seja, já passaram por vários grupos religiosos e afirmam já ter 

transitado por pelo menos três grupos religiosos indicando uma maior liberdade de 
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escolher entre as várias opções, considerando, inclusive, a escolha de ficar sem vínculo 

religioso, ainda que provisoriamente. Para Fonseca a secularização das consciências 

individuais gera um processo de desinstitucionalização que torna a fé uma questão 

privada e a conversão “um ato individualizado que independe do grupo”. (2000, p.89). 

Paralelo a isso, há outro fenômeno importante que se movimenta na mesma direção que 

é o ceticismo em relação à instituição religiosa que, utilizando uma expressão de 

Berger, perde a sua “plausibilidade”.  Significa dizer que a crise de credibilidade das 

instituições religiosas e suas lideranças favorece o surgimento de um religioso crítico 

que separa o Divino da instituição igreja, ou seja, “Deus é Deus, igreja é igreja”. Para 

Sílvia Regina Fernandes esse tipo de sem religião não representa uma tendência 

secularizante e sim uma tendência cética que põe em cheque a legitimidade da 

instituição religiosa enquanto reguladora da fé. (2004, p.108). Dos 25 sem religião que 

aparecem na nossa pesquisa, 15 afirmam não acreditar mais nas instituições religiosas, 

incluindo os sem religião de procedência católica que tem uma religiosidade 

centralizada na instituição igreja. Portanto, declarar-se sem religião pode representar 

uma postura crítica frente ao discurso, aos líderes e as práticas das igrejas.  

Poderíamos afirmar que enquanto a tendência secularizante separa igreja e 

estado na esfera social, a tendência cética separa a fé da instituição na esfera individual.   

Outra possibilidade de interpretação do sem religião é o desenvolvimento de 

uma forma de religiosidade “descolada das instituições como estilo de vida ou 

expressão cultural”. (NOVAES, 2004, p.328). Neste contexto, Ser sem religião tem um 

sentido que se baseia na necessidade psicológica de se autoafirmar como um sujeito 

autônomo, cujo bem estar é a medida de todas as coisas. Neste sentido, o sem religião 

representa um aspecto da cultura moderna marcada pela secularização que relativiza 

todo e qualquer compromisso e torna as identidades flutuantes, desenraizadas para 

atender um ideal de liberdade. Entre os 25 indivíduos sem religião que aparecem na 

pesquisa, seis responderam que se desvincularam da religião para buscar maior 

liberdade.  E quanto à pergunta quais orientações religiosas você observa? Apenas dois 

afirmaram observar orientações religiosas em relação algum aspecto da vida, mas não 

em todos os aspectos colocados como opção no questionário. Isto pode indicar uma 

maior liberdade das pessoas em quererem se autodeterminar e uma consequente perda 

do poder religioso de regular a vida das pessoas.  

 

2.1.2 – Os vários tipos de sem religião 
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Sílvia Regina Fernandes (2006) constrói uma tipologia dos sem religião, 

considerando que há modos diferentes de ser um sem religião, cujas diferenciações se 

baseiam em fatores diversos, como: forma de conceber a religião, experiência pessoal e 

o momento de cada indivíduo. Não se pode esquecer que sem religião é uma categoria 

autodeclarada. Rodrigues (2008) verificou em sua pesquisa uma diversidade de 

definições da identidade religiosa dos sem religião que a fez concluir que esta categoria 

censitária é tão heterogênea e difusa quanto o campo religioso brasileiro na 

contemporaneidade. Identificar os tipos talvez seja uma forma interessante de dar um 

contorno ao fenômeno social dos sem religião. 

 

1.  Os sem religião de religiosidade própria 

 

Fernandes (2006) destaca a importância de se pensar o sem religião como 

alguém que pertenceu a uma instituição religiosa com a qual rompeu, mas que mantem 

uma religiosidade marcada, muitas vezes, por um vinculo frágil e uma “bricolagem” de 

crenças e práticas que combina símbolos da religião tradicional com símbolos da nova 

era. (p.110) É uma religião sob medida, ao gosto do cliente. Pensamos em cliente aqui 

como alguém que se serve da diversidade dos bens religiosos a disposição, para montar 

o seu próprio modo de ser e vivenciar a religião. O trecho abaixo ilustra muito bem a 

situação descrita: 

 
Cansada de pular de uma crença para outra, a artesã paulista Lucina Alves, 
57 anos, não sente mais necessidade de pertencer a uma igreja. Há oito anos, 
ela diz ser do grupo dos sem-religião. No entanto, recorre a ritos de fé, 
principalmente católicos, espíritas e da Seicho-No-Ie, sempre que sente 
vontade de zelar pelo bem-estar de alguém. “Há um mês, fui até uma 
benzedeira ligada ao espiritismo para ajudar meu filho que passava por 
problemas conjugais” (ISTO É, 2011) 

 
 

 Embora a nossa pesquisa seja quantitativa, alguns dos pesquisados escreveram 

depoimentos, provavelmente, com o objetivo de esclarecer melhor as respostas. Entre 

estes depoimentos, colhemos um que ilustra muito bem a situação descrita. “Acredito 

em várias religiões e duvido de coisas das mesmas”. (Mulher, 30 anos, múltiplas 

pertenças, vínculo frágil).  Para Fernandes, embora haja uma forte presença de símbolos 

esotéricos no mosaico religioso, é impossível identificar, quantitativamente, uma 

tendência religiosa que se sobressaia entre os sem religião. (2006, p.110).  
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2. Os sem religião desvinculados e descrentes  

 

Este é o tipo de sem religião que nas pesquisas como a de Regina Novaes e a do 

IBGE 2010 aparece com 1%. São sujeitos que se declaram agnósticos ou afirmam crer 

apenas em Deus, mas não têm religiosidade. Em nossa pesquisa, apenas um se declarou 

agnóstico e outro que afirma acreditar em Deus, mas não tem religiosidade, num 

universo de 191 pesquisados. Segundo Fernandes, alguns desses descrentes já 

pertenceram a uma religião e se desvincularam por alguma decepção, assumindo uma 

postura crítica diante das crenças religiosas. (2006, p.112) Ainda, segundo a autora, 

estes sem religião, antes de se desvincularem de forma definitiva, transitaram por várias 

experiências religiosas como buscadores, ou seja, como alguém que anda atrás de algo 

que dê sentido a sua vida. (p. 113).  

 
Este indivíduo sem religião espelha a presença da reflexividade da 
modernidade que modela a ação social à luz de conhecimentos e informações 
permanentemente adquiridos. Esse dinamismo das sociedades modernas tanto 
pode facilitar a adesão religiosa quanto a desinstitucionalização; tanto pode 
levar o indivíduo a crer quanto o contrário. (FERNANDES, 2006, p. 113)  

 
 
 
 Ao refletir sobre o comportamento religioso de jovens brasileiros de 15 a 24 

anos, Regina Novaes apresenta dados que retratam de maneira mais detalhada o cenário 

religioso no Brasil, sobretudo, no que diz respeito aos sem religião. Os dados 

apresentados são os seguintes: 65% dos jovens entrevistados nesta pesquisa se declaram 

católicos, 20% se declaram evangélicos (sendo 15% pentecostais e 5% não 

pentecostais).  10% dos jovens se declaram “sem religião”, sendo que 9% afirmam 

“acreditar em Deus, mas não ter religião” enquanto apenas 1% se declara ateu e 

agnóstico”. (2004, p.322). Para a autora, a presença de opções separadas nas pesquisas, 

como ‘acreditar em Deus, mas não tem religião” é responsável pelo crescimento 

vertiginoso dos sem religião que pularam de 0,2% em 1940 para 8% em 2010.  

O tipo clássico do sem religião (o ateu ou agnóstico) que sempre existiu, 

convive, hoje, com novos tipos de identidades religiosas marcadas, como diz Fernandes, 

pela “falta” o que indica uma crise não da fé que estaria em alta, mas do pertencimento. 

(2006, p.108).  

 

3. Os sem religião críticos das religiões 
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Segundo Fernandes, este tipo de sem religião é responsável por 15% dos 

pesquisados. São indivíduos que fazem críticas intelectuais à religião, sem deixar de ter 

seus próprios símbolos religiosos. Ou seja, ao contrário do tipo 2, estes sem religião têm 

crenças, mas não se institucionalizam porque consideram que a religião esvazia o ser 

humano de sua autonomia e dignidade. (2006, p.114). Conversando com um amigo que 

se declara um sem religião e um crítico das igrejas evangélicas, ele me disse: “A igreja 

virou um espetáculo teatral. A impressão que dá é que as pessoas estão representando e 

o discurso do pastor não faz pensar, pelo contrário, aliena”. (homem, 41 anos, médico e 

ex-membro de uma igreja batista). 

Este tipo de sem religião nos remete aos intelectuais iluministas do século XVIII 

que previam o fim da religião como condição para o surgimento de um sujeito livre e 

autônomo que não se deixa manipular por nada, nem por ninguém. A diferença é que 

para estes sem religião a crítica não é dirigida a crença em um deus e sim a instituição 

religiosa que utilizaria a crença em Deus para manipular as pessoas. Diante disso, 

vincular-se a uma igreja seria como se tornar alienado, “perdendo o controle da vida, 

deixando-se guiar pelos preceitos e diretrizes religiosas que lhe roubariam a autonomia 

individual”.  (FERNANDES, 2006, p. 114).  

 

4. Os sem religião ateus 

 

Em todas as pesquisas verificadas neste trabalho, o número de pessoas que se 

declaram ateus está abaixo de 1%. Entre os nossos pesquisados, apenas 1 se declarou 

ateu, sem nunca ter tido algum contato com a religião, ou seja, é ateu desde o principio, 

enquanto dois se declaram agnósticos. Sobre isso, afirma Fernandes: “Há pouca 

informação sobre os ateus no país, mas eles existem e revelam o não negligenciável 

processo de secularização”, que é irreversível. (2006, p.115). As informações vindas do 

campo que dão conta de uma presença ínfima de ateus revelam que a fé está mais viva 

do que nunca, o que demonstra que se por um lado a instituição religiosa perde 

influência no mundo secularizado, por outro lado, na esfera individual a religião 

continua fazendo parte da vida das pessoas. Significa dizer que o efeito da secularização 

sobre a fé religiosa não foi sua negação e sim a relativização da sua influência sobre o 

mundo. Sobre isto, afirma Pierucci,  

 



67 
 

Se no ambiente cultural de hoje diversas e heteróclitas estruturas religiosas 
produtoras de sentido podem coexistir competindo, coabitar crescendo umas 
sobre as outras ou contra as outras, se conseguem até mesmo ser tolerantes a 
maior parte do tempo não obstante os surtos de conflito mais agudo, é 
precisamente porque uma secularização onívora perpassa a sociedade de cabo 
a rabo, ainda que em ritmos desiguais, reduzindo os sistemas espirituais e as 
experiências sobrenaturais a ofertas de serviços pessoais ao alcance da mão 
de qualquer um que se sinta interessado, necessitado ou simplesmente 
curioso. Mesmo aqueles intelectuais que consideram a necessidade do 
sagrado, ou do sobrenatural, como uma invariante da condição humana hão 
de convir que existem atualmente mil formas e modos de satisfação dessa 
alegada necessidade metafísica e a escolha das formas é livre, dependendo ou 
da preferência de cada qual, ou da estrutura da oferta, ou da oportunidade, ou 
de uma série de outras contingências mais prosaicas. (1997. p.113) 
 
 

A presença de um ateu e três agnósticos em um universo de 191 pesquisados, 

considerando que o nosso campo de pesquisa é uma Universidade, derruba alguns dos 

nossos preconceitos que polarizam religião e ciência ou que associam ateísmo a 

escolaridade e religião a obscurantismo. Infelizmente os dados da nossa pesquisa não 

permitem que possamos analisar o sentido que a palavra ateu e agnóstico tem na boca 

dos nossos entrevistados, talvez não tenha o mesmo sentido que no passado, de qualquer 

maneira o que se pode constatar, empiricamente, é que não se faz mais crente e ateu 

como antes.  

 

5. Os sem religião tradicionalizados 

 

Fernandes (2006) identifica um tipo de sujeito religioso que se declara um sem 

religião e justifica essa sua condição por ter um vínculo frágil, já que para estes 

indivíduos, ser cristão significa pertencer a uma igreja e frequentar os cultos com 

alguma frequência. Para a autora, a diferença entre o primeiro tipo, os de religiosidade 

própria, e o sem religião tradicionalizado é que este valoriza o pertencimento e a fé 

institucional como expressão de uma religiosidade autêntica, enquanto aquele valoriza a 

religiosidade própria, privada. (p.117). O depoimento a seguir, citado por Fernandes 

(2006), ilustra muito bem a situação descrita. 

 
Deus é talvez a força maior que nos impulsiona (...) acredito na imortalidade 
da alma, na ressurreição de Jesus Cristo, na ressurreição dos homens, na 
Ssma. Trindade, em anjo da guarda, na Bíblia, Jesus Cristo, nos santos 
católicos e na Virgem Maria (....) Eu assumo que não tenho religião porque 
eu sou realista e corajosa. As pessoas deveria saber aceitar a verdade da vida. 
Eu assumo que não participo hoje, como deveria participar porque eu tenho 
preguiça mesmo. (Mulher, 52, casado, sem religião).  
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 O depoimento acima revela uma forma tradicional de pensar a religiosidade que 

não contempla as novas identidades como formas autênticas de crer, o que demonstra 

que até entre os sem religião, considerados expressão radical do destradicionalismo¹5, 

existe a afirmação das formas tradicionais de se relacionar com o sagrado.  Isto 

confirma que a contemporaneidade marcada pelo fenômeno da secularização não 

significa o fim da tradição, mas a relativização do seu poder. No primeiro capítulo, 

discutimos sobre o caráter ambivalente da contemporaneidade a partir das ideias de 

Anthony Giddens, queremos retomar esta discussão para ressaltar que os tipos de sem 

religião são plurais e ambivalentes, talvez pluralidade e ambivalência caminhem juntas, 

tornando a religiosidade contemporânea híbrida e fluída.  Sobre isto afirma Fernandes 

 
A complexidade das representações religiosas dos indivíduos que se 
declaram sem religião no Brasil confirma que há uma exacerbação do eu que 
pode produzir livres composições religiosas e questionar a religião 
fundamental sem necessariamente eliminá-la. Se por um lado, a religião 
possui sua vitalidade, integra e imprime sentido à existência, por outro lado, 
produz espaços para o crescimento das religiosidades que a penetram e 
circundam fazendo com que se sinta ameaçada em seus propósitos de 
fortalecimento e permanência nas sociedades. (2006, p. 118).   

 

 

2.2 - A mobilidade dos sem religião  

 Dados da pesquisa do IBGE de 2010 revelam uma intensa mobilidade religiosa 

no Brasil, marcada principalmente pelo número dos sem religião que em 2000 eram 

quase 12,5 milhões (7,3%), ultrapassando os 15 milhões em 2010 (8,0%). Para 

Rodrigues, embora o censo de 2010 tenha dividido a categoria dos sem religião em três, 

ateus, agnósticos e sem religião tornando a pesquisa mais clara, mesmo assim os dados 

não podem ser precisos, considerando que as três opções para os que se consideram sem 

religião não contemplam a variedade de sentidos que surgem nas respostas das pessoas 

que são recenseadas. (2012, p.1138).  

_______________________________  
¹5 Destradicionalismo – “nas sociedades pós-tradicionais, et pour cause, decaem as filiações tradicionais.  
Nelas os indivíduos tendem se desencaixar de seus antigos laços, por mais confortáveis que antes 
pudessem parecer”. Daí, o que ele descreveu como um processo evidente de “desfiliação, em que 
pertenças sociais e culturais dos indivíduos, inclusive as religiosas, tornam-se opcionais e, mais que isso, 
revisáveis, e os vínculos, quase só experimentais, de baixa consistência”. tradicionais, et pour cause, 
decaem as filiações tradicionais. Nelas os indivíduos tendem a se desencaixar de seus antigos laços, por 
mais confortáveis que antes pudessem parecer”. Daí, o que ele descreveu como um processo evidente de 
“desfiliação, em que pertenças sociais e culturais dos indivíduos, inclusive as religiosas, tornam-se 
opcionais e, mais que isso, revisáveis, e os vínculos, quase só experimentais, de baixa consistência”. 
(PIRUCCI, 2004) 
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Entretanto, não se pode desprezar a importância dos recenseamentos 

demográficos como base para investigar o comportamento de um povo, inclusive o 

comportamento religioso, na medida em que os números, analisados e interpretados, 

podem indicar fenômenos sociais importantes como, por exemplo, a presença cada vez 

mais significativa de pessoas que se declaram crentes em Deus, sem pertencer a uma 

religião.   

Segundo dados do censo 2010 os sem religião estão em sua maioria na zona 

urbana, 13 742 551, enquanto 1 592 960 estão concentrados na zona rural. Os homens 

são a maioria com 9 082 507, as mulheres são 6 253 004. Vale ressaltar que estes dados 

incluem ateus e agnósticos.  

Se considerarmos apenas os que se declararam sem religião, sem ser um ateu ou 

agnóstico, os dados são os seguintes: 14 595 979, sendo 8 592 492 de homens e 6 003 

486 são mulheres. A nossa pesquisa coincide com os dados do IBGE no tocante a 

predominância masculina entre os sem religião. Talvez isto não indique que mulheres 

sejam mais religiosas do que homens, mas talvez haja aí uma indicação de que 

mulheres, historicamente, têm vínculos mais fortes do que os homens. Ateus são 615 

096 e Agnósticos 124 436. No tocante a idade, o sem religião está presente em todas as 

faixas etárias, mas predomina na faixa etária de 15 a 40 anos, diminuindo conforme 

aumenta a idade das pessoas, o que pode indicar que os sem religião representam um 

fenômeno recente (IBGE, 2010), podendo indicar também que os jovens têm mais 

facilidade de romper com a tradição.  Por onde transitam os sem religião? De onde vêm, 

para onde vão? 

 Estudos sobre mudança religiosa no Brasil organizado por Sílvia Fernandes e 

publicado em 2006 nos ajuda a pensar sobre a movimentação dos que se declaram sem 

religião. Reportagem da revista Isto É sobre o novo cenário religioso brasileiro e 

estudos elaborados por Almeida e Montero também são utilizados nessa apresentação 

que pretende mostrar a interrelação dinâmica entre pertencer e não pertencer. 

 Os dados indicam que 23,5% da população brasileira já mudaram de religião 

“em ao menos um momento da sua vida”. (FERNANDES, 2006, p.119). Os 

pentecostais lideram o ranking entre os que transitam, variando entre 81,2% e 84,6%. 

Enquanto os evangélicos históricos também apresentam um intenso trânsito com 77,2%. 

Os católicos, por sua vez, transitam pouco em termos percentuais, 4%, mas levando em 

conta que se trata do grupo majoritário, o número é expressivo em termos 

proporcionais, representando aí três milhões de católicos “passeadores”.  
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No que se refere à mobilidade dos sem religião, como afirma, Almeida e 

Montero, esta categoria é um “receptor universal”, ou seja, recebe pessoas de várias 

religiões. A maioria dos ex-protestantes e kardecista tendem a engrossar a fileira dos 

sem religião, segundo pesquisa destes autores. (2001, p.98). São pessoas que por varias 

razões se desvinculam definitivamente ou momentaneamente dependendo das 

motivações que o levaram a professar a fé sem pertença. No que se refere à pergunta: 

pensa em pertencer uma religião algum dia? 15 ou 60% responderam que não, mas se 

fizermos uma relação disso com as motivações para a desvinculação, talvez os que se 

desvincularam por não acreditarem mais nas igrejas ou por busca de liberdade não 

voltem a pertencer. Porém os que se desvincularam por falta de tempo de frequentar aos 

cultos ou por ter sido excluido por falta moral ou outra razão qualquer, talvez volte a 

pertencer, motivado por uma circunstância específica. Rodrigues menciona um 

movimento de uma “ida e vindas em católicos, evangélicos, kardecistas e inclusive sem 

religião perdem e ganham fiéis. Entre os que mais receberam pela ordem de crescimento 

são: pentecostais, sem religião, protestantes históricos, católicos, kardecistas e afro-

brasileiros”. (2009, p.119).  

  A pesquisa do CERIS16 revela os seguintes dados no tocante ao trânsito dos 

sem religião: evangélicos históricos, em sua maioria, vão (50%) para as igrejas 

pentecostais ou para os católicos (26%) ou ainda para outra igreja histórica (21%); os 

pentecostais migram para outra igreja da mesma vertente (40,8) ou para uma evangélica 

histórica (40,2%) podendo, inclusive migrar para o catolicismo (18%).  

No que diz respeito aos sem religião, 80.1% declaram ter pertencido a uma 

religião, dos quais 60,5% já foram católicos em algum momento de suas vidas. Em 

relação à procedência religiosa, a nossa pesquisa revela que dos 25 que se declararam 

sem religião, 16 têm procedência religiosa, dos quais 11 procedem de igrejas 

evangélicas e 5 do catolicismo. Talvez seja possível afirmar que estes dados do campo 

confirmam estudos, como o de Almeida e Montero, que dão conta de que há uma 

relação entre o crescimento dos evangélicos e o aumento dos sem religião, que pode 

indicar outra relação que é a seguinte: quanto maior o trânsito, maior é a presença dos 

sem religião.  

_______________________________ 
¹6 A pesquisa avaliou 2.870 questionários, em 23 capitais e 27 municípios. Houve a preocupação na 
apuração dos dados em representar os tipos sociais com a amostra populacional da região. A pesquisa foi 
realizada pelo CERIS - Centro de Estatísticas Religiosas e Investigações Sociais – CERIS – em 2004. 
Organizada por Silvia Regina Alves Fernandes. (FERNANDES, 2006). 
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Já constatamos que a mobilidade dos sem religião também é marcada por idas e 

vindas, sobretudo, entre aquelas pessoas que estão momentaneamente sem religião. 

Segundo dados encontrados no artigo “Trânsito Religioso no Brasil” de Ronaldo 

Almeida e Paula Montero (2001, p.95) 30,7% dos sem-religião frequentam algum 

serviço religioso anualmente e 20,3% o fazem mais de uma vez por mês o que indica 

que há trânsito também entre os que se declaram sem religião.  Como afirma Fernandes 

(2006) os dados dão indícios de uma mobilização religiosa que obedece a seguinte 

trajetória: católicos e protestantes históricos passam para o grupo dos sem religião e ao 

lado desse movimento há outro que é o “trânsito que iria do catolicismo ao 

pentecostalismo e desse ao grupo dos sem religião” (p.122). 

 

 

2.3 – Os sem religião que se afirmam evangélicos 

 

 A Revista isto é, edição 2180 de 19 de agosto de 2011 traz uma reportagem cujo 

tema é “O novo retrato da fé no Brasil”. O texto destaca, entre outras coisas, o 

surgimento de uma nova categoria religiosa no país, os evangélicos não praticantes. São 

aquelas pessoas que se afirmam evangélicas, mas não pertencem a nenhuma igreja. A 

reportagem apresenta dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo os quais, evangélicos de origem 

que se desvincularam da instituição religiosa “saltaram, em seis anos, de insignificantes 

0,7% para 2,9%. Em números absolutos, são quatro milhões de brasileiros a mais nessa 

condição”. O texto estabelece uma possível relação entre este fenômeno dos evangélicos 

não praticantes e o processo de secularização que relativiza o poder dos líderes 

religiosos (padres e pastores) de regular a vida dos seus fiéis que se deixam regular 

também por uma moral de espetáculo representada por figuras midiaticas como: artistas, 

celebridades do esporte e apresentadores.  

 
Esse fenômeno, conhecido como secularização, revelou o enfraquecimento 
da transmissão das tradições, implicou a proliferação de igrejas e fez nascer a 
migração religiosa, uma prática presente até mesmo entre os que se dizem 
sem religião (ateus, agnósticos e os que creem em algo, mas não participam 
de nenhum grupo religioso). É muito provável, portanto, que os evangélicos 
pesquisados pelo IBGE que se disseram desvinculados da sua instituição 
estejam, como muitos brasileiros, experimentando outras crenças. (ISTO É, 
2011) 
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O texto da Isto É faz referência ao trabalho de pós-doutorado da professora 

Sandra Duarte de Souza que apresenta os seguintes dados: um universo de 433 

evangélicos pesquisados, 53% já experimentaram multiplas pertenças. (ISTO É, 2011).  

Isto indica uma cultura de experimentação que torna os vínculos frágeis ou quase sem 

vínculo, muito próximo de um sem religião que por não se envolver exclusivamente 

com uma igreja, prefere se declarar um sem religião com religiosidade. 

 Segundo estudos de Almeida e Montero os evangélicos tanto históricos quanto 

pentecostais abastecem os números dos sem religião no Brasil, sendo que 79,5% dos 

evangélicos que se desvinculam não se vinculam mais a nenhuma igreja, embora 

professem uma fé particular e até se afirmam evangélicos. (2001, p.97) 

Alexandre Brasil Fonseca parte de dados do censo 2000 sobre o cenário 

religioso brasileiro e de textos de Flávio Pierucci e Reginaldo Prandi para estabelecer 

uma relação entre o crescimento dos evangélicos e os sem religião. Para Fonseca, o 

crescimento dos evangélicos demonstrado pelas pesquisas fortalece o aumento dos sem 

religião à medida que a conversão de pessoas à fé protestante, qualquer que seja a 

vertente, sinaliza um processo de secularização no qual a crença religiosa é vivenciada 

de forma destradicionalizada, podendo ser, inclusive, desinstitucionalizada. “As pessoas 

percebem que a mudança é possível e se abrem a virtualidade de se quebrar vários 

códigos sociais, de se romper com a tradição. Dado o primeiro passo, as consequências 

se apresentam de forma variada, viabilizando potencialmente a negação de pertença 

religiosa”. (FONSECA, 2000, p. 85).  

O quadro abaixo representa em números a forma como as pessoas se relacionam 

com a religião confirmando um intenso trânsito, inclusive dentro do universo 

evangélico.  

 Vinculo frágil se refere às pessoas que responderam frequentar aos cultos 

raramente enquanto a categoria de buscador se deve a resposta de um entrevistado que 

se autodeclarou como alguém que busca uma religião com a qual se identifique. 

Levando em conta o escopo do presente trabalho, destacamos os números relacionados 

aos evangélicos que demonstram um intenso trânsito no interior das próprias igrejas de 

confissão evangélica, com um número considerável de pessoas com múltiplas pertenças 

e vínculo frágil indicando um desenraizamento que certamente contribui para o 

crescimento dos sem religião.   

 Diante deste quadro, é possível afirmar que a crise das instituições como 

produtoras de sentido, como consequência da secularização17, tornou legitimamente 
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possível ao indivíduo filiar-se de várias maneiras, seja de uma forma efetiva, frouxa ou 

mesmo não filiar-se. Sobre isto, afirma Gracino Junior: 

 
Acreditamos que a pluralização das formas de pertença religiosa na sociedade 
brasileira contemporânea guarda intensa relação com o processo de 
destradicionalização por ela vivido, bem como seus matizes em cada região 
do Brasil. Afinal, se olharmos a literatura  sócioantropológica, vemos que o 
que chamamos genericamente de modernização é um processo descontínuo e 
heterogêneo, que suscita res- postas diversas por parte das populações a ela 
submetidas. (GRACINO JUNIOR, 2011, p. 16).  

 

 

 

 

ORIGEM 

Relação com a religiosidade 

    Com vincula Com vinculo frágil Múltiplas 
pertenças 

Indiferente Buscador 

Evangélicos fem 32 8 34 0 1 

Evangélicos masc 7 4 4   

               Católicos fem 36 29 23   

Católicos masc 19 14 6  1 

                 Espíritas fem 5  3  1 

Espíritas masc 1 1    

Muçulmano masc      

           Muçulmano fem  1    

ubanda/candomblé fem 1  1   

ubanda/candomblé 
masc 

     

 ateus/agnósticos fem      

ateus/agnósticos  masc   3   

         Sem religião fem   6   

       Sem religião masc   7   

 

 

 

___________________   
17 Ver o capítulo 1 
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Em nossa pesquisa em relação à procedência religiosa, entre os 25 sem religião, 

11 são de procedência evangélica, 5 de procedência católica e 9 nunca participaram de 

uma religião. São números que confirmam a situação descrita no texto de Fonseca que 

indicam uma participação significativa dos sem religião, oriundos das comunidades 

evangélicas. A partir de dados da pesquisa de 1991 do IBGE, o autor aponta a maior 

presença dos sem religião nas regiões de maior concentração de evangélicos o que 

denota a “passagem de uma situação de monopólio ou hegemonia de uma única religião 

para um cenário diversificado de pluralismo religioso plenamente aceito e 

definitivamente instalado" (FONSECA, 2000, p.87).   

 Rodrigues também estabelece a relação entre a concentração de evangélicos e o 

crescimento dos sem religião a partir da semelhança de características demográficas e a 

divisão de espaços. Comparando o perfil dos dois grupos, incluindo aspectos 

educacionais, gênero e raça, a autora percebe uma aproximação interessante que reforça 

a ideia de que a presença de evangélicos favorece a prática de uma fé sem pertença. O 

único ponto que distancia os dois grupos é o sexo, uma vez que os homens são maioria 

entre os sem religião e as mulheres entre os evangélicos. (2012, p.1140). Na base deste 

fenômeno existe um processo de conversão e desconversão18 que movimenta o 

“mercado religioso”. Sobre isto Rodrigues afirma: 

 
Acreditamos que o aumento dos sem religião pode ser decorrente de 
desconversões não só entre católicos, que ainda é o grupo mais expressivo 
numericamente, mas entre os evangélicos, a categoria que mais cresce. Além 
disso, o crescimento dos sem religião também pode estar atrelado ao trânsito 
– permanente ou temporário – entre diferentes modalidades religiosas, em 
busca daquela que corresponda às suas expectativas e consiga responder suas 
questões existenciais. Desde que se afirmar como católico deixou de ser 
obrigatório, os indivíduos passaram a transitar mais livremente, em uma 
sucessão de processos de desconversão e reconversão, assumindo outras 
afiliações e estilos de religiosidade, o que deixou transparecer o pluralismo 
religioso, evidente na listagem de categorias religiosas identificadas nos 
recenseamentos. (2012, p. 1142) 
 

Parece plausível a relação entre: o crescimento dos evangélicos, enquanto fator 

de pluralização religiosa, a secularização, enquanto marca da modernidade e o aumento 

dos sem religião como forma radicalizada de individualismo religioso. Sobre isso 

afirma Fonseca: 

___________________ 
18conversão e desconversão – O termo é utilizado pela autora para se referir ao comportamento de se ligar 
e se desligar de um grupo religioso já que o trânsito tem idas e vindas. 
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A religião passa a ser motivo de "escolha", "preferência", marca de uma 
sociedade moderna, que fragmentada e pluralizada abre espaço para a dúvida 
e para a concorrência. Se dentro de uma sociedade só há um sistema de 
crenças, ele se torna um fato, "realidade". No momento que são introduzidas 
opções, onde a pluralização permite opiniões divergentes e complementares, 
a religiosidade tradicional deixa de ser um fato e se torna mais uma crença, 
entre as várias disponíveis, podendo mais cedo ou mais tarde ser questionada. 
55 Identificamos como esse o momento da sociedade brasileira. Até 
recentemente o catolicismo era a única forma religiosa realmente acessível a 
todo o conjunto da população, o que com a intensificação de nossa sociedade  
complexa foi se modificando no decorrer desse século. Passamos a 
experimentar uma efetiva diversidade religiosa que abre espaços para dúvidas 
e trânsitos. Inclusive permitindo que pessoas se percebam como passíveis de 
"não terem religião”. (2000, p.88). 

 

 Para Fonseca essa relação explica a evasão religiosa entre os evangélicos que 

engrossa a fila dos crentes desinstitucionalizados. Para Rodrigues, a maior parte dos 

evangélicos que se desvinculam da igreja fica sem nenhum vínculo religioso. (2009, 

p.119) O que é confirmado pela nossa pesquisa na qual dos 25 sem religião, 11 têm 

procedência evangélica e 7 não pensam em pertencer a uma religião algum dia. A 

pesquisa demonstra também que a não vinculação está ligada a uma postura crítica 

frente às instituições religiosas, muito embora os pesquisados continuem crendo nos 

seus símbolos.  

 Qual o perfil dos sem religião que têm precedência evangélica? Já foi mostrado, 

através dos estudos de Fonseca, que os sem religião são constituídos em sua maioria de 

evangélicos e de pessoas que nunca participaram de uma religião. A nossa pesquisa, 

embora quantitativa, revela algumas características dos sem religião que se afirmam 

evangélicos:  

São indivíduos de múltiplas pertenças. Já passaram por mais de dois grupos 

religiosos e são de famílias católicas, o que significa um processo de filiação e 

desfiliação indicando que a experiência de conversão não é definitiva, considerando que 

na contemporaneidade tudo deve ser transitório, nada escapa a atitude reflexiva do 

sujeito contemporâneo que pensa e repensa seus conceitos e experiências 

permanentemente. Sobre isso afirma Rodrigues 

 
Parece haver um consenso entre diversos autores de que o processo de 
desconversão representa um corte de laços afetivos fortes que impõe uma 
reconstrução da identidade e cosmovisão pessoal. Isso implica um conflito 
que se intensifica quando se refere ao abandono de grupos comunitários. 
Nessa ótica, os momentos anteriores à saída do grupo são os mais conflitivos, 
assim como os primeiros meses depois da desconversão. Tal qual um 
divorciado, o indivíduo se encontra afastado da estrutura afetiva e cognitiva 
do grupo sem ter encontrado uma nova. Somente mais tarde, no caso 
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daqueles que se desconvertem voluntariamente, o indivíduo reconstrói sua 
vida, aderindo a novas estruturas de plausibilidade que lhe conferem uma 
nova identidade e relações sociais. No caso das desconversões involuntárias, 
o indivíduo tende a se engajar em uma militância ativa em movimento 
anticulto, que confere novas motivações e uma nova rede social.  (2012, 
p.1143) 
 

 
 

São indivíduos que se desvinculam por conta de uma postura individualista 

frente às exigências éticas que são colocadas pelas igrejas evangélicas aos seus 

membros. Na pesquisa, verificamos que entre os desvinculados evangélicos uma boa 

parte foi motivada pelo desejo de liberdade, o que indica a atitude reflexiva de construir 

e reconstruir para si mesmo uma prática religiosa baseada na subjetividade dos 

indivíduos. Em segundo lugar, são pessoas que assumem uma postura crítica diante da 

fé institucionalizada, afirmando não acreditarem mais nas instituições religiosas. 

Lembrando Bourdieur19, as igrejas perdem a tutela sobre os indivíduos que não 

acreditam mais nelas, como se o poder da fé estivesse na fé no poder. 

Segundo Rodrigues, entre seus entrevistados não foram encontrados sujeitos 

antirreligiosos, que militassem contra qualquer ideologia religiosa, mas foram 

encontradas pessoas que criticam as instituições, suas liderança, “acusando lideranças e 

seguidores de fanatismo, intolerância, hipocrisia, falsidade e, sobretudo, incoerência 

entre o discurso e a prática religiosa. Reclamaram de tentativas de manipulação e 

alienação dos fiéis”. (2012, p.1143). Portanto, criticismo e individualismo são 

características marcantes desses sem religião que se declaram ou têm antecedentes 

evangélicos.  

Percebemos que os sem religião não representam um movimento com ideologia 

própria e definida e sim um categoria censitária que reúne indivíduos de vários grupos 

religiosos. São indivíduos que circulam entre as várias crenças e que, em sua imensa 

maioria, se sentem perfeitamente legitimados por uma ambiência psicológica e social 

marcada pela supervalorização da individualidade que se afirma através da liberdade de 

escolha. Embora todos os grupos contribuam para engrossar a fileira dos que se 

desvinculam, os evangélicos se destacam através de um intenso trânsito interno que 

favorece a desvinculação religiosa permanente ou provisória.   

____________________ 

19 Segundo Bourdieu, o desfacelamento deste poder acontece na medida em que existe a tomada de 
consciência de que o poder é arbitrário e o aniquilamento da crença que o legitima. (2001, p.15). 
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Uma das ideias principais deste trabalho é que as pessoas não mudam de religião 

por acaso, sem nenhuma motivação específica. Não seria possível discutir as 

motivações para o trânsito sem identificar os vários sentidos que a categoria dos sem 

religião revelam e que transcendem a frieza dos números das pesquisas.   

 Vimos que as especificidades das motivações para o trânsito estão relacionadas 

às várias formas de pertenças.  Hervieu-Leger (2008, p.72) discute sobre a facilidade 

com que as pessoas saem da religião. É a autonomia das pessoas que relativiza a 

autoridade das instituições em definir as identidades dos sujeitos que rejeitam as 

identidades “pré-fabricadas”, “para construir eles mesmos, a partir da diversidade de 

suas experiências”.  

Na caminhada dos que transitam, percebe-se uma alternância de identidades que 

varia de uma religião para outra ou de uma religião para outra sem religião, revelando 

um universo religioso profundamente movediço. Como afirma Giddens,  

 
Nas sociedades modernas, em contraste, não interagimos comumente com 
estranhos como "pessoas todas" da mesma forma. Em muitos cenários 
urbanos, particularmente, interagimos mais ou menos de forma contínua com 
outros que ou não conhecemos bem ou nunca encontramos antes — mas esta 
interação assume a forma de contatos relativamente efêmeros. Em condições 
de modernidade, o futuro está sempre aberto, não apenas em termos da 
contingência comum das coisas, mas em termos da reflexividade do 
conhecimento em relação a qual as práticas sociais são organizadas. (1991, 
p.74 e 76) 
 

 As interações sociais na modernidade não estão condicionadas pelo tempo e 

espaços definidos como nas sociedades tradicionais, é o que Giddens chama de processo 

de encaixe e desencaixe20. Os contatos sociais podem acontecer entre várias pessoas 

sem que tempo e espaço coincidam, ou seja, sem as mediações do contexto, é o caso das 

relações virtuais pelas redes sociais da internet. Este processo contribui para tornar a 

relação com o sagrado menos dependente das tradições e regulamentações 

institucionais. Não há mais necessidade do face a face para ter contatos. 

 

_______________________  
20 Desencaixe - Que me seja permitido agora considerar o desencaixe dos sistemas sociais. Por desencaixe 
me refiro ao "deslocamento" das relações sociais de contextos locais de interação e sua reestruturação 
através de extensões indefinidas de tempo-espaço. A separação entre tempo e espaço e sua formação em 
dimensões padronizadas, "vazias", penetram as conexões entre a atividade social e seus "encaixes" nas 
particularidades dos contextos de presença. As instituições desencaixadas dilatam amplamente o escopo 
do distanciamento tempo-espaço e, para ter este efeito, dependem da coordenação através do tempo e do 
espaço. Este fenômeno serve para abrir múltiplas possibilidades de mudança liberando das restrições dos 
hábitos e das práticas locais. (GIDEENS, 1991, p. 23) 
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Pensar nas motivações para o trânsito passa também por essa discussão sobre as 

várias identidades autônomas e precárias e pelas profundas mudanças que relativizam os 

padrões estabelecidos criando um mundo de incertezas, por sinal, como afirma Giddens, 

na modernidade “conhecer não é estar certo”. (1991, p. 40) Diante de tudo isso, 

responder que motivações são essas que levam pessoas a se desvincularem de uma 

instituição religiosa é um desafio e o propósito do próximo capítulo.      
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CAPÍTULO III 

AS MOTIVAÇÕES PARA O TRÂNSITO DOS SEM RELIGIÃO 

 No cenário religioso contemporâneo surge um processo de privatização da 

crença e do entendimento do que é ser religioso. As formas institucionais de se 

relacionar com o sagrado persistem, mas precisam conviver com formas individuais que 

variam de acordo com a subjetividade das pessoas que buscam respostas para suas 

questões fora do domínio religioso institucional.  

 Neste capítulo buscaremos responder a questão fundamental desse trabalho. O 

que motiva o sujeito que se afirma evangélico a professar uma fé sem vínculo? A ideia 

principal deste trabalho é que as pessoas não mudam de religião por acaso, sem 

nenhuma motivação específica. Vimos no capítulo anterior que surge uma nova 

categoria religiosa que são os evangélicos sem vínculo. Na nossa pesquisa, dos 25 sem 

religião, 11 procedem de igrejas evangélicas das mais variadas vertentes. Em relação 

aos motivos da desvinculação, temos o seguinte quadro:  

 

Razões para a 
desinstitucionalização 

 SEM RELIGIÃO  

   

TOTAL 

Com religiosidade Sem religiosidade 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

Decepção com a liderança 3    3 

Falta de tempo para 
frequentar à igreja 

3 2  1 6 

Busca de maior liberdade   4 2   6 

Não acredita mais nas 
instituições religiosas 

8 3 3 1 15 

Foi excluído da religião 
por alguma falta moral ou 
ética 

2    2 

Outros   1  1 

 

 Praticamente o quadro se divide em três blocos de resultados. Os que se 

desvincularam por falta de tempo para frequentar a igreja, o que pode indicar uma 
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desvinculação momentânea. Os que se desvincularam motivados pela busca de 

liberdade. É uma motivação ligada à necessidade de se autoafirmar como sujeito 

autônomo e livre. O terceiro bloco representa a maioria dos pesquisados que se 

desvincularam por não acredita mais nas religiões, o que indica uma crise de 

credibilidade das instituições religiosas. Estes sem religião são do tipo críticos da 

religião que na pesquisa da Sílvia Fernandes representa 15% dos pesquisados, no 

entanto, na nossa pesquisa são 60%. Talvez este resultado expressivo se justifique pelo 

fato da nossa pesquisa ter sido realizada numa faculdade, onde as pessoas assumem uma 

postura mais crítica da religião, seja por conta da formação intelectual, seja por causa da 

tradição antirreligiosa de alguns cursos universitários, como a psicologia, por exemplo.  

  

3.1 – Estudos das motivações para o trânsito religioso 

  

 Através de um levantamento bibliográfico entramos em contato com alguns 

autores que discutem as motivações para o trânsito a partir de vários ângulos diferentes, 

mas que se complementam. Achamos que seria importante apresentar, nesta discussão 

sobre as motivações para o trânsito, alguns destes trabalhos que nos ajudam a entender o 

que leva uma pessoa a “passear” pelos vários grupos religiosos ou mesmo a professar 

uma fé sem pertença. 

 O primeiro trabalho que apresentamos é o texto de Leonildo Silveira Campos 

que discute o cenário atual do campo religioso brasileiro, marcado, principalmente, pela 

efervescência dos novos movimentos religiosos, chamados de neopentecostais, que 

geraram mudanças no comportamento dos fiéis que rompem com a fé tradicional para 

aderir a uma nova crença. A partir das características desses novos movimentos 

elencadas pelo autor, o texto identifica possíveis motivações para o trânsito religioso, 

em sua maioria de natureza psicológica, algumas das quais são apresentadas aqui para 

efeito de discussão. Conforme observa Campos (2002, p.103), estes movimentos por se 

caracterizarem pela prática do pensamento mágico, oferta de soluções para problemas 

imediatos, liderança carismática que exige submissão cega, fé emocional, proselitismo e 

outras podem atrair pessoas motivadas pelas seguintes questões: 

a) Angústia provocada por perdas da identidade social, dos laços familiares, das 

utopias, dos status e etc.. Será que a religião ao oferecer uma relação idealizada 

com o próprio grupo estaria preenchendo o vazio deixado por estas perdas? 
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b) Predisposição à magia - Os novos movimentos religiosos estão marcados pela 

oferta de soluções escapistas para os problemas do cotidiano. São objetos como, 

lenço, livros, velas e água do Jordão que são utilizados como fetiches que atraem 

benção e afastam maldições.  O texto abaixo ilustra bem essa situação, 

 
O fiel é levado a derrubar as muralhas de papelão em referências aos seus 
problemas financeiros, amorosos, entre outros. Existem também os biscoitos 
do amor, para aqueles que desejam sucesso nos relacionamentos afetivos. “o 
sangue do cordeiro” é levado para casa e passado nos umbrais das portas, 
como nos dias do povo de Israel no Egito, simbolizando a salvação do povo 
contra a opressão egípcia.  (BITUN, 2011, p.63-64) 

 
 
Para Campos, essa busca do pensamento mágico é motivada pela ambiência de 

incerteza em que vive a sociedade moderna, “quando então as pessoas passam a buscar 

coisas tangíveis (fitas, objetos, amuletos, até o uso “mágico” da Bíblia, etc.) às quais 

sentem necessidade de se apegarem”. (2002, p.106).  

c) Descrença nas instituições tradicionais produtoras de sentido. A busca de novas 

formas de fé estaria sendo motivada pelo descontentamento com as formas 

tradicionais que não dariam mais sentido à vida das pessoas.  

d) Temor de enfrentar o mundo tal como ele se apresenta. Por se sentirem 

ameaçadas por uma realidade demasiadamente frustradora, estas pessoas se 

refugiariam nas religiões que oferecem experiências que alteram a consciência, 

como os transes religiosos.  

e) Necessidade de segurança, progresso, autovalorização e poder. Neste caso as 

pessoas buscariam nas novas pertenças, bens simbólicos relacionados à 

autoestima ou carência afetiva. “Os NMR oferecem “amor”, “paz”, “segurança”, 

“decisão”, etc. As pessoas são recebidas com expressões: “nós te amamos”!”. 

(2002, p. 107).  

f) Interesse especial por experiências novas. São os turistas da fé que como afirma 

Bauman saem em viagem por escolha, por serem seduzidos a experimentar 

novas sensações. (1998 p.118).  

Talvez, dentre as motivações apresentadas por Campos, a descrença nas 

instituições tradicionais seja a que mais se aproxima dos sem religião, no entanto, dada 

a heterogeneidade dessa categoria, não é possível afirmar que não exista um sem 

religião que não tenha optado por essa condição, motivado pela busca de bens 

simbólicos, como autoestima ou pela busca de novidade. Às vezes, ser sem religião 
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representa para o indivíduo um ganho secundário, ou seja, não pertencer possibilita 

mudanças de rumos, sem as amarras das práticas institucionalizadas. Em nossa 

pesquisa, encontramos um jovem de 20 anos, estudante universitário, sem religião que 

se diz cristão e que busca “a luz, a espiritualidade do ser”. Uma vez que na 

contemporaneidade o ser é fluído, em permanente construção, podemos concluir que 

este sujeito da pesquisa é um sem religião que busca a “espiritualidade do ser” que 

muda de rumo ao sabor das emoções do momento.    

Outro estudo importante que nos ajuda a entender as motivações para o trânsito, 

sobretudo, entre os sem religião, é apresentado por Denise dos Santos Rodrigue no texto 

“Os sem religião nos censos brasileiros: sinal de uma crise do pertencimento 

institucional” onde a autora apresenta o processo de construção e consolidação da 

categoria dos sem religião desde a década de 1960. Rodrigues aponta algumas 

motivações que variam de acordo com o tipo de sem religião. Por exemplo, os sem 

religião que Rodrigues chama de buscadores são motivados pelo sentimento de 

insatisfação com a religião de origem e se lançam em busca de experiências de fé que 

preencham o vazio existencial ou são movidos pela experimentação incessante de bens 

religiosos “sem, contudo, vincular-se a nenhuma delas, percebendo o terreno religioso 

como mutável, de livre trânsito, vislumbrando afinidades com suas expectativas 

momentâneas”. (2010, p.1145). Entre nossos pesquisados, inclusive, uma pessoa do 

sexo feminino, católica, ao responder a pergunta se tem uma religião, põe a seguinte 

observação: “passei por várias religiões em busca de sentido para a minha vida, mas 

acabei voltando para o catolicismo”. Parece que os buscadores quando não satisfeitos 

em suas expectativas acabam voltando para a religião de origem ou ficam sem vínculo, 

criando seus próprios sistemas de fé.  

O estudo de Rodrigues revela um sem religião que se desvincula, 

momentaneamente ou de forma definitiva, motivado por um desencantamento com o 

grupo. São os decepcionados com os “irmãos de fé”. (2010, p.1141). Em nossa 

pesquisa, três entre os sem religião responderam que a decepção com a liderança foi o 

motivo para a desvinculação, ou seja, 10% dos sem religião que aparecem na pesquisa. 

Entre as várias motivações levantadas por Rodrigues, uma está diretamente relacionada 

aos evangélicos e aos sem religião de procedência evangélica. São aqueles que não se 

adaptam às exigências éticas e morais da igreja, consideradas severas, ou se sentem 

cerceados em sua liberdade pelas regras impostas pelo grupo. Sobre isso afirma 

Rodrigues,  
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Se entre os católicos apostólicos romanos há certa flexibilidade da prática 
religiosa, não sendo solicitada participação constante como condição sine qua 
non para a reafirmação do pertencimento religioso, o mesmo não parece 
ocorrer entre os evangélicos, dos quais é exigido o cumprimento de normas 
rígidas, uma presença frequente e mesmo contribuição “obrigatória” para a 
manutenção de suas instituições. Como nem todos conseguem acatar todas 
essas imposições, podem acabar distanciando-se do grupo sem aderir, porém, 
a outro ou retornar à confissão anterior (para os casos dos que se converteram 
às denominações evangélicas), ficando sem religião. (2010, p. 1142) 
 
 
 

Em nossa pesquisa, as respostas sobre as motivações para o trânsito religioso ou 

para a desvinculação revelam casos variados que indicam motivações variadas. Entre os 

pesquisados que se declaram sem religião, oito, ou seja, um terço dos desvinculados 

teve uma trajetória de múltiplas pertenças, indicando um vínculo muito frágil. Alguns 

desses de múltiplas pertenças justificaram sua desvinculação afirmando não terem 

tempo para frequentar a igreja ou busca de maior liberdade, o que pode indicar falta de 

vontade para engajar-se. Para Rodrigues, essa é uma situação peculiar aos evangélicos 

para os quais o engajamento é um elemento importante para definir a identidade 

religiosa, ao contrário dos católicos em que “há certa flexibilidade da prática religiosa, 

não sendo solicitada participação efetiva como condição sine qua non para a 

reafirmação do pertencimento religioso”. (2010, p.1145)  

Em seu artigo Os jovens “sem religião”: ventos secularizantes, “espírito de 

época” e novos sincretismos Regina Novaes analisa o crescimento dos sem religião 

entre os jovens escolarizados significar várias coisas para as diversas pessoas que foram 

entrevistadas. (2004 p.323) Quando se levanta os vários sentidos do que significa dizer. 

Para Novaes ter uma religião ou ser religioso tem sentidos múltiplos, podendo “sem 

religião” encontram-se também as várias motivações que levam o indivíduo a professar 

uma fé sem pertencer a uma instituição religiosa. Ao analisar o comportamento 

religioso de jovens escolarizados, Novaes chega à conclusão que a juventude está 

secularizada, mas ao mesmo tempo, mais religiosa do que nunca, entretanto, esta 

religiosidade em alta significa, sobretudo, “um certo consumo de bens religiosos sem as 

clássicas mediações institucionais como um estado provisório (entre adesões) ou como 

uma alternativa de vida e de expressão cultural”. (2004, p. 328).  

Em outras palavras, Novaes aponta o Espírito de época e a cultura da 

secularização como motivações globais de um fenômeno local. A supremacia da 
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individualidade sobre referências coletivas como marca de uma época e a perda da 

hegemonia da religião como única produtora de sentidos motivam os indivíduos a 

construir novas identidades religiosas em que “velhos e novos fundamentalismos 

passaram a conviver com a emergência de um mundo religioso plural em que cresce a 

presença de grupos e indivíduos cuja adesão religiosa permite rearranjos provisórios 

entre crenças e ritos sem fidelidades institucionais”. (2004, p.326) 

Enfim, a autora discute sobre a interferência da família na escolha dos jovens em 

se manter desinstitucionalizados. Sobre isto ela afirma: 

 
A mesma pesquisa revelou ainda que frente à diminuição da influência da 
família na escolha religião, outras influências se revelam: para os 
entrevistados na pesquisa Jovens do Rio, a influência da família na escolha 
da religião pesou apenas para cerca de 50% dos entrevistados, para o restante, 
a escolha da religião passava por outras justificativas, tais como, “motivos 
pessoais”, “influência de amigos” e “influência de agentes religiosos”. (2004, 
p.325).  

 

A autora conclui, a partir disso, que os jovens estão sendo excitados a fazer 

escolhas baseadas em preferência pessoais e, muitas vezes, de momento, sem se reportar 

às referências transmitidas pela família. Em nossa pesquisa, dos vinte e cinco sem 

religião, quarto procedem de família evangélica, quinze são de família católica e apenas 

dois são de família sem religião, o que pode indicar que realmente vivemos numa época 

em que os valores das gerações dos pais não estão sendo transmitidos ou pouco 

influencia nas escolhas que a geração dos filhos está fazendo, confirmando o que afirma 

Novaes no texto acima.  Por outro lado, quando perguntados sobre o motivo para buscar 

a religião, a influência da família foi a grande motivação entre os nossos pesquisados 

evangélicos e católicos, o que não contradiz as conclusões de Novaes, tendo em vista 

que 21 dos nossos pesquisados sem religião (80%) procedem de famílias religiosas e 

não pretendem dar uma religião ao filho, indicando também uma diminuição da 

influência da família. Em meio a tantas pesquisas e interpretações sobre o trânsito 

religioso, o estudo de Sílvia Regina Fernandes sobre a mobilidade religiosa é uma 

importante contribuição para entender os vários sentidos e motivações que estão por trás 

do comportamento do brasileiro de mudar de religião. Fernandes aponta a discordância 

com alguns preceitos da igreja um dos principais motivos que levam os católicos a 

migrarem para outras religiões, são 35,1%. Seguidos pela influência de amigos ou 

familiares, 16,5%. Entre os evangélicos, a discordância doutrinária ou de preceitos 
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também aparece como um dos principais motivos. São 10,6% entre os evangélicos 

históricos e 13,9% entre os pentecostais. Outras motivações importantes identificadas 

pela autora são: a falta de apoio da igreja nos momentos de dificuldades do fiel, motivo 

declarado por 21% dos evangélicos, 10,4% dos católicos e 35,1 dos que pertencem a 

outras religiões. (2004, p.70) São motivações que revelam a face individualista do 

comportamento religioso contemporâneo de circular.  Sobre isto, afirma Fernandes: 

 
As analises contemporâneas indicam as instituições religiosas não mais 
detêm, hoje em dia, o monopólio do saber. As orientações do sistema 
doutrinário religioso são vistas como uma dentre inúmeras formas de se 
posicionar diante dos vários temas. Isso se deve à possibilidade do sujeito 
moderno, imbuído da ideologia individualista, exercer múltiplas identidades 
baseadas em distintos valores (diferente de perdas de valores), o que leva 
temas ligados à sexualidade, como o planejamento familiar, a utilização de 
métodos contraceptivos artificiais, o aborto e o homossexualismo a serem 
compreendidos como parte do espaço privado, dizendo respeito somente ao 
indivíduo e a sua busca de satisfação interna. (2004, p.73)     
 
 

O que leva o indivíduo a escolher um determinado grupo entre as várias opções 

dentro do cardápio religioso? O estudo de Fernandes também contempla esta questão 

que deve ser considerada importante para compreender o trânsito de fiéis. Em tempos de 

culto ao individualismo, a escolha dos que frequentam um culto religioso é de ordem 

pessoal. A pesquisa de Fernandes revela que “sentir-se bem” é uma das principais 

motivações de um indivíduo na hora de escolher uma religião para pertencer ou 

simplesmente frequentar ainda que esporadicamente. “Porque aproxima a pessoa de 

Deus”; “Porque dá apoio na hora da dificuldade” são outras motivações que se destacam 

nas respostas dos pesquisados. (2004, p.126) 

O que se pode perceber nos estudos apresentados, é uma forma de religiosidade 

que se orienta pela experiência intima, privada e pela busca de satisfação pessoal. 

Porém, retomando uma discussão do primeiro capítulo, os estudos demonstram também  

certa tensão entre o individual e o coletivo, à medida que as escolhas individuais são 

atraídas por algo que a instituição oferece e que coincide com o desejo de satisfação 

pessoal. Portanto, como já havíamos afirmado na contemporaneidade as referências 

coletivas e institucionais não desaparecem, apenas só são valorizadas quando coincidem 

com o desejo de um eu narcísico.   

Com a finalidade de verificar o que leva as pessoas a escolher dentro de um 

“Mercado religioso” bastante diverso, levantamos em nossa pesquisa a seguinte 

questão: O que te atrai numa igreja?  A pregação atrai 74 dos 191 pesquisados, seguido 
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pelo culto que atrai 63 e a oferta de curas e milagres, 12 dos pesquisados. Entre os sem 

religião, um se atrai pelo culto e dois pela pregação. Levando em consideração que 

atração é algo emocional da ordem da subjetividade dos indivíduos, talvez seja possível 

afirmar que os sujeitos religiosos são atraídos pelos bens oferecidos pelas igrejas que 

vão ao encontro de suas necessidades pessoais, que variam de acordo com a 

subjetividade dos indivíduos. Parece que no caso dos nossos pesquisados, prevalece a 

necessidade de encorajamento e conforto espiritual já que a pregação, 

fundamentalmente, visa à satisfação desta necessidade. Por sinal, na questão: bens que a 

igreja deve oferecer aos seus fiéis, 148 dos pesquisados responderam conforto 

espiritual, justificando a pregação como aquilo que mais atrai as pessoas numa igreja, 

pois sabemos que uma das finalidades da pregação é o conforto espiritual, no caso, é 

claro, das igrejas que se adaptaram ao espírito de época marcado pelo individualismo. 

A oferta de curas e milagres atrai 12 dos nossos pesquisados, sendo 8 católicos e 

4 evangélicos, o que pode indicar dois fenômenos importantes no cenário religioso 

brasileiro: o primeiro é a presença de uma disputa acirrada entre os grupos que atraem 

os que transitam em busca dos bens religiosos, destacando a oferta de curas e milagres 

como uma das estratégias mais utilizadas dentro do “Mercado religioso”. Sobre isto 

afirma Bitun 

 

Esta disputa tem gerado um enorme trânsito entre “os fiéis consumidores” 
que chamamos nesta obra de mochileiros da fé. Este “novo” fiel realiza uma 
frenética peregrinação no interior do campo religioso para consumir algum 
bem religioso que possa lhe agradar, gerando com isso uma indústria 
produtora de bens simbólicos, que cresce na mesma medida da voracidade 
consumista do mochileiro. (RICARDO BITUN 2011 p.114) 

 

 Outro fenômeno importante é a presença de formas diferentes de ser católico. A 

pregação e a oferta de curas e milagres se destacam entre os católicos como bens 

religiosos que mais atraem os fiéis, o que indica um catolicismo com tradição 

evangélica que centraliza a ministração da palavra. “Podemos observar uma 

“reinvenção” da tradição e uma revitalização de rituais impregnados de emoção, abrindo 

a possibilidade para múltiplas escolhas e pertencimentos religiosos no seu campo 

hegemônico”. (STEIL, 2001, p.117). Este fenômeno de religiosos que se reinventam 

está representado, principalmente, pelo movimento carismático católico que conjuga 
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práticas e crenças evangélicas para definir uma forma de ser católico. Ou seja, não há 

apenas um pluralismo interinstitucional, isto é, uma diversidade de instituições com 

identidades diferentes que disputam o mercado religioso, mas também há um pluralismo 

intrainstitucional, que significa modos diferentes de pertencer à mesma instituição. Esse 

“intrapluralismo”, como afirma Fernandes, “caracteriza-se pelas reinterpretações 

polifônicas da tradição”. (2004, p.50). Sobre isto afirma Steil; 

 

Ou seja, a diversidade atingiu o próprio catolicismo. As opções para 
expressar o “ser católico” se multiplicaram nestes últimos anos, de modo que 
as suas possibilidades podem variar das for- mas mais tradicionais às mais 
politico-libertárias ou emocional-carismáticas. Alguns podem ser católicos, 
centrando sua prática no culto aos santos, outros participando de associações 
religiosas, outros ainda assumindo compromissos éticos e políticos de caráter 
libertário. E há também aqueles que se consideram católicos, sem que isto os 
vincule a quaisquer compromissos explícitos de ordem religioso-
institucional.  (2001, p.117) 

 

 Há outro aspecto revelado pela questão dos atrativos religiosos que não pode 

passar despercebido em nossa análise sobre as motivações para o trânsito religioso.  A 

busca por curas e milagres parece indicar que na contemporaneidade, apesar de todo o 

avanço tecnológico e científico, não há conflito entre fé e razão. O sujeito 

contemporâneo é capaz de acender uma vela para a ciência e outra para Deus, sem crise 

de consciência. Os nossos pesquisados atraídos por oferta de curas e milagres não são 

analfabetos que vivem abaixo do nível de pobreza, são professores e alunos 

universitários com renda salarial (62% dos que responderam a questão da renda salarial) 

de 3 a 5 salários mínimos, desfazendo a associação que se faz entre o binômio pobreza-

ignorância e a busca de curas e milagres. 

  Parece que a motivação pela busca de ofertas de curas como um dos principais 

responsáveis pelo trânsito religioso não passa, necessariamente, pela condição social e 

sim pela subjetividade e experiência privada dos indivíduos que se relacionam com o 

mundo a partir de padrões pessoais, intimistas. Mas, como afirma Santi (2005, p.87) “a 

subjetividade é produto da articulação entre a cultura e o interior dos indivíduos”, 

portanto, não se pode falar de subjetividade individual, independente das condições 

sociais que a produzem. Secularização e reflexividade, conforme discutidas no primeiro 

capítulo, propiciam o que Hervieu-Léger chama de “modernidade psicológica” 

caracterizada pela preocupação individual da autorealização (2008, p. 155) que permite 
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combinações aparentemente contraditórias do ponto de vista das sociedades 

tradicionais, como fé e ciência, por exemplo. Muito embora, já tenhamos afirmado que 

a presença maior de críticos da religião na pesquisa se deva a tradição antirreligiosa da 

academia, não cairíamos em contradição ao afirmarmos como ressalta Novaes, que a 

contemporaneidade com sua reflexividade desnaturaliza “pares de oposições 

consagradas que polarizam religião e participação política e/ou ciência e religião”.  

(2004, p.324).  

Para a autora não há evidência empírica suficiente que torne possível relacionar 

progresso científico com ateísmo ou ausência de religião. Estamos retomando aqui uma 

questão do primeiro capítulo que diz respeito ao caráter ambivalente da 

contemporaneidade muito bem colocado por Anthony Giddens ao afirmar que a 

contemporaneidade é paradoxal onde “Confiança e risco, oportunidade e perigo — estas 

características polares, paradoxais da modernidade permeiam todos os aspectos da vida 

cotidiana” (GIDDENS 1995 p. 131).   

Diante dessa contemporaneidade difusa, ambígua, capaz de juntar realidades até 

então irreconciliáveis, fica difícil sintetizar o universo das motivações para o trânsito 

religioso, especialmente quando se trata dessa nova categoria religiosa, os evangélicos 

sem vínculo, que por ser recente não temos elementos suficientes para sustentar uma 

discussão mais consistente. O que se pode afirmar é que existem tantas motivações para 

o trânsito quanto são os indivíduos que a cada dia mudam de grupo religioso ou ficam 

sem vínculo.  

 

3. 2 – Motivações para o trânsito e as novas pertenças 

  

“Desigrejados. A nova moda entre os crentes deste século perturbado!” é um 

texto veiculado pelo site Gospel21 que define os evangélicos sem vinculo como um 

modismo motivado pelo descontentamento e conveniência pessoal. Trata-se de uma 

crítica negativa do fenômeno dos sem religião evangélicos, elaborada a partir de uma 

interpretação tradicional que defende um padrão único de espiritualidade baseada na 

pertença formal a uma instituição religiosa com a qual se exige um vínculo estável. O 

texto a seguir não deixa dúvidas sobre a posição do site sobre os evangélicos 

desvinculados:  
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A razão do ato de “desigrejar-se” não é motivado por nova revelação bíblica; 
por movimento de retorno à Palavra ou clamor pela chegada de avivamento. 
Evidenciam-se como motivação saliente de descontentamento pessoal e 
também de conveniência própria (insatisfação e aspiração). Apesar disso, eles 
defendem uma vida religiosa mais familiar (caseira) e uma profissão de fé 
doméstica (descaracterizada de igreja organizada). Para justificar sua saída, 
sustentam que os escândalos nas igrejas e os desvios bíblicos do papel e da 
função da mesma, são a causa para tal decisão. Esses crentes que já estão na 
“saideira gospel” precisam considerar não apenas os fatores “escandalosos e 
escatológicos da religião” para fazerem suas promulgações de êxodo; 
carecem estudar a própria doutrina da igreja. A eclesiologia bíblica e 
teológica não deixam ninguém com dúvidas quanto ao fundamento da igreja 
(Mt 16:18; 1 Co 3:11), sua composição mística e universal (Hb 12:23) e sua 
presença organizada como congregação local de cristãos (At 11:26). 

 

Apresentamos a seguir algumas das reações dos internautas à matéria citada, que 

demonstram o quanto a reflexividade do sujeito contemporâneo perpassa o jeito de 

vivenciar a espiritualidade e como o processo de secularização acomoda posições 

diferentes e contraditórias, às vezes sem conflito.  

Hoje em dia o "ide e pregai o evangelho a toda criatura", está 
cada vez mais escasso. Está sendo mais fácil criticar e atacar os 
irmãos e suas denominações do que tentar trazer para Jesus mais 
almas que ainda não têm o conhecimento verdadeiro da palavra. 
Maranata! (Miguel Lopes de Souza Filho) 

 

Por que estes entenderam que a IGREJA são eles... E não uma 
casa ou um espaço com aglomeração de pessoas que mais serve 
para enaltecer e enriquecer alguns... (Karini L. Galvão) 

 

Onde está na bíblia Jesus formando templos??? Onde se 
encontra na bíblia Jesus mandando seus discípulos construirem 
templos??? Muito pelo contrário, o povo judeu era fanático a ir a 
templos até que Jesus deixou um alerta quanto ao lugar de 
adoração (Quem conhece bíblia sabe do que estou falando), O 
apóstolo Paulo nos diz que nosssos corpos são o templo do 
Espírito Santo. Então essa matéria é uma fraude e não tem 
embasamento nenhum teológico e nem mesmo 
histórico.  (Antônio Tavares Gonçalves) 

 
____________________________________  

21 www.colunas.gospelmais.com.br. Acesso em 23 de novembro de 2013 

https://apis.google.com/wm/1/109659990386806399795
https://apis.google.com/wm/1/103806738074426238479
http://www.colunas.gospelmais.com.br/
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 As declarações citadas acima retratam um cenário religioso marcadado por uma 

diversidade de atitudes frente ao sagrado que se contrapõem como um processo de 

resistência por parte de religiosos tradicionais que enchergam as novas formas de 

experiência religiosa como um desvio da “verdadeira fé”. Talvez seja possível 

relacionar esta resistência retratada aqui com a discussão de Berger22 que coloca a 

secularização como um processo dialético a partir do qual os conceitos se relativizam, 

colocando em xeque a noção de que a secularização é um fenômeno que se impõe de 

forma irresistível.  

 

 

Antonio Tavares Gonçalves, você tá mais por fora, que um 
peixe fora D'ÁGUA. Tenho duas coisas a te dizer amigo. Em 1º 
lugar, Jesus não formou templo, Já existia um  templo há 
centenas de anos antes de Jesus vim a este mundo.  O primeiro 
templo foi construido por Salomão, mais ou menos em 959 a.C, 
daí o mesmo foi destruindo pelo os babilônicos em 586 a.C. (2 
Rs 25.8-17), por o povo ter se afastado de Deus. Em Mc 11.17, 
Jesus se indignou quando expulsou os cambistas do templo, por 
motivos egoístas. Os discípulos, não sei se construiram, e sim o 
Apóstolo Paulo em corinto fundou uma igreja (At 18.1-18) e daí 
por diante. Em 2° lugar quando Paulo diz, que nosso corpo  é 
templo do Espírito Santo, está afirmando que é sagrado e 
morada do Espírito de Deus. (1Co 6.19). Porque fostes 
comprados por bom preço; glorificai, pois a Deus no vosso 
corpo V20, e o versículo segue. Este versículo não têm nada 
haver que o crente não deva a ir à igreja. Todo aquele que deixa 
de congregar, está deixando de obedecer. Hebreus 10.25. (José 
Edelson Monteiro De Souza Souza). 
 
 
Tenho PENA de vcs que além de alienados, tem uma formação 
deturpada da palavra de Deus. Não vou discutir com vcs, mas só 
quero afirmar que por causa da criação de templos, regrinhas, 
tradições, costumes e etc... Muitos morreram por causa desse 
lixo chamado Religião. Talvez se vcs saírem do Brasil e morar 
em um país comunista onde o evangelho é proibido, vcs nunca 
mais serve (será que serve?) a Deus.  (Antonio Tavares 
Gonçalves) 

 
 
 

________________________ 
22 Ver o capítulo 1 
 
 

https://plus.google.com/101312739656574269540
https://plus.google.com/101312739656574269540
https://plus.google.com/107278655953654177365
https://plus.google.com/107278655953654177365
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São os mais próximos da ideia de Jesus. Não dão dinheiro de 
graça a ninguém, se preocupam apenas em fazer o bem ao 
próximo, não ficam ouvindo opiniões sobre sua vida pessoal, 
não são vigiados por pessoas recalcadas, não alimentam o 
comércio milionário e inútil do mercado gospel, estudam mais, 
amam mais, não ficam bitolados, não ficam caretas, vivem mais, 
tem mais saúde, menos stress, mais tempo pra família e filhos, 
pra cuidar da própria casa, pra sonhar... Até agora só vejo 
benefícios. O intuito de dizerem que são "perdidos" por não 
frequentarem a igreja é EXCLUSIVAMENTE pra manter a 
RODA DA FORTUNA girando.  (John Machado) 
 

 
Antonio Tavares e José Edelson utilizam textos das Escrituras sem se reportarem 

a qualquer autoridade religiosa, demonstrando o quanto o sujeito religioso 

contemporâneo se sente autorizado por si mesmo para interpretar a Bíblia à luz da sua 

própria subjetividade, que é utilizada como referencial de verdade.  

Ao discutir sobre a desregulação da religião, Hervieu-Léger afirma que as 

crenças se propagam, conformando-se cada vez menos aos modelos estabelecidos. Para 

a autora, o fato da capacidade reguladora das instituições ser questionada pela 

autonomia dos indivíduos que podem construir suas próprias identidades religiosas, 

rejeitando as identidades dadas, é concebido como a expressão do poder que o indivíduo 

pode exercer sobre o mundo e sobre si mesmo. (2008, p.155) Michel Foucault, ao 

discutir sobre como os mecanismos de poder são exercidos em torno do aparelho de 

estado, afirma que “o poder é algo que circula, é algo que funciona em rede, os 

indivíduos exercem o poder e sofrem seus efeitos”. (2007, p. 11).  

Construir suas próprias verdades de fé, sem a regulação de qualquer autoridade 

externa, não se trata de libertar a verdade do poder oficial e autorizado e sim, como diz 

Foucault, trata-se de “desvincular o poder da verdade das formas de hegemonia (social, 

econômica, culturais) no interior das quais ela funciona.”. (2007, p.11). Isto é, “na 

medida em que a própria verdade é poder”, o que está em jogo no trânsito religioso, 

onde a capacidade reguladora das instituições é questionada pela capacidade de 

autonomia dos indivíduos que podem se autodefinir, não é a verdade filosófica, é a 

verdade política, é o poder de quem diz o que é certo ou errado, do que é falso e 

verdadeiro.  Não existe mais uma verdade hegemônica, dominante. 

A perda da hegemonia por parte das instituições religiosas gera um cenário 

marcado pela pluralidade que se torna não apenas uma característica da época, mas, 

sobretudo um valor que norteia o comportamento das pessoas. Isto é, seja assumindo 

https://apis.google.com/wm/1/112168848006085473407
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uma atitude crítica diante das líderanças religiosas, seja repensando suas crenças, seja 

pensando a crença religiosa à luz da racionalidade utilitarista que visa os resultados que 

a fé pode proporcionar, seja como uma expressão de poder, estes comentários 

relativizam realmente as formas exclusivistas de espiritualidade, fazendo pensar 

inclusive na possibilidade de existirem outras formas de pertença que variam de acordo 

com as idiossincrasias das pessoas. Poderíamos pensar na pertença momentânea dos 

buscadores, por exemplo, como afirma Barrera, as identidades são “construções do 

momento” e não da tradição. (2001, p. 203) A pertença vem antes da identidade, ou 

seja, enquanto nas religiões tradicionais para pertencer à comunidade o indivíduo 

precisa aderir a uma fé institucional mediante a qual ele recebe uma identidade 

exclusiva, nas comunidades destradicionalizadas a identidade é construída no momento 

da participação, portanto, trata-se de uma identidade momentânea, efêmera.  

E porque não pensar também nos vínculos fluídos, sem rigidez daqueles que 

buscam uma religião ligth com baixos teores de exigência. Em nossa pesquisa, 81 dos 

pesquisados, ou seja, 42% já experimentaram multiplas pertenças e 57 (30%) possuem 

vínculo frágil, são pessoas que não se declaram sem religião, mas declaram que vão 

raramente ao culto.   

Enfim, há uma pertença que chamaríamos de pertença emocional. É um tipo de 

vínculo institucional que dura enquanto o indivíduo se sente bem. O imperativo da 

felicidade impõe aos sujeitos a obrigação de se sentir bem sempre. Escolher uma igreja 

pela doutrina ou pela verdade que ela prega parece não fazer mais sentido para o sujeito 

contemporâneo que, como afirma Jorge Forbes (2012, p.160), vive sob o “imperativo do 

gozo”. Vimos no primeiro capítulo como Bauman utiliza a figura do turista para 

representar o sujeito contemporâneo. Segundo o autor “A peculiaridade da vida turística 

é estar em movimento, não chegar”. O turista é o herói pós-moderno que realiza “a 

façanha de não pertencer ao lugar que está visitando”. (1998 p. 114). Vale ressaltar que 

o turista só fica no lugar enquanto se sente bem. Sobre isto afirma Steil:  

 
Esta valorização do emocional, por sua vez, tanto num universo quanto no 
outro, sobrepõe-se à dimensão racional ou teológica das instituições 
religiosas na modernidade. As religiões populares e as experiências religiosas 
contemporâneas estariam muito mais centradas nos símbolos que produzem 
adesões por identificação, do que em verdades que solicitam uma metanoia 
por meio de processos de conversão. Ou seja, o tradicional e o pós-moderno 
religiosos têm em comum o fato de privilegiarem mais o pólo sensorial na 
produção de sentidos do que o pólo ideológico. Os crentes hoje, quer estejam 
no campo das religiões “nova era”, quer estejam nos cultos populares, se 
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deixam mobilizar muito mais pelo sensível e pela emoção do que pelos 
dogmas e verdades de fé. (2001, p.123) 

 

 

 Talvez seja possível afirmar, diante do que discutimos neste capítulo, que as 

motivações definem a forma de pertença dos sujeitos religiosos. Se for verdade que 

existem tantas motivações quanto são os indivíduos que transitam, talvez seja verdade 

também que existem tantas pertenças quanto são os motivos que movem as pessoas a 

buscar novos vínculos religiosos ou a ficar sem vínculo. 

 

 

 
3.3 – Motivações de gênero  

 Apresentamos algumas discussões sobre a importância da identidade de gênero 

como categoria de análise, sem a pretensão de aprofundar o tema, mesmo porque não 

faz parte do escopo deste trabalho. 

A identidade de gênero é uma importante categoria de análise do trânsito 

religioso na medida em que a mulher se torna um ator social que busca na religião um 

espaço para exercer sua influência. Alguns autores discutem sobre a importância da 

questão de gênero quando se tenta entender as motivações do trânsito religioso. No 

texto “Gênero, família e pertencimento religioso na redefinição de ethos masculinos e 

femininos” (2002) Márcia Thereza reforça a importância da categoria de gênero para 

análise do trânsito religioso a partir de dois argumentos: Levar em conta a condição de 

gênero na análise do trânsito religioso permite que se vá além das explicações simplistas 

e naturalistas do fenômeno. A segunda ideia é que através de relatos e entrevistas a 

autora constata que a primeira diferença na conversão de homens e mulheres está na 

motivação. O texto é baseado numa pesquisa para tese de doutorado na qual a autora 

discute através de relatos de casos a importância da conversão religiosa como elemento 

transformador de homens e mulheres e a constituição de um novo ethos feminino e 

masculino como consequência dessas adesões religiosas. 

 Quando se pensa em motivação de gênero para o trânsito religioso, é possível 

fazer algumas perguntas: Quem é mais religioso, homem ou mulher? Quem mais troca 

de crença? Por que troca? Quem mais abandona a fé institucionalizada? 
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Sandra Duarte de Souza no artigo “Trânsito religioso e reinvenções femininas do 

sagrado na modernidade” corrobora com a ideia de que homens e mulheres transitam 

movidos por interesses distintos, porque distintas são as condições culturais e 

representações sociais que determinam o ethos feminino e masculino. Para a autora, as 

motivações para o trânsito de mulheres e homens estão relacionadas ao papel de ambos 

dentro de uma sociedade que é determinada por fatores de ordem social e política. Por 

exemplo, o pouco ou quase nenhum espaço das mulheres na esfera do poder 

institucional, segundo a autora, pode ser considerado não um motivador, mas um fator 

que viabiliza o trânsito. (2006, p.22)  

A tabela abaixo mostra como homens e mulheres estão distribuídos pelos vários 

grupos religiosos. Nossa pesquisa coincide com os dados do censo 2010 que revelam 

uma presença maior de mulheres em todos os grupos, com exceção dos ateus e sem 

religião onde os homens são maioria. Isso pode indicar que as mulheres são mais 

religiosas do que os homens, não por uma questão de DNA, mas sim por questões 

históricas de ordem sociocultural que, segundo Sandra Duarte de Souza, “trabalham 

como motivadores da busca religiosa empreendida por mulheres”. (2006, p.25) Para a 

autora, historicamente a religião sempre foi uma forma das mulheres expandirem sua 

participação social, indo além do espaço da casa ao qual a sociedade patriarcal a 

reduzia. (2006, p.27) Portanto, os bens simbólicos como; emancipação, visibilidade e 

participação social servem como motivação para o trânsito religioso feminino.   

Ainda analisando a tabela abaixo, os homens são maioria entre os sem religião e 

ateus a exemplo do que acontece com o Censo de 2010, o que não indica que os homens 

sejam mais céticos do que as mulheres, mesmo porque, conforme já vimos ser sem 

religião não significa sem crença, mas pode sugerir que historicamente o vínculo dos 

homens com a instituição religiosa sempre foi frouxo, sem muito compromisso, o que 

não motiva, mas viabiliza a passagem para a condição de desvinculado.  

O cruzamento de dados, como por exemplo, tipos de religiosos por sexo e 

relação com a religiosidade traz um dado que torna mais empírica a sugestão de que os 

homens, por fatores históricos, não estabelecem vínculos tão fortes com a instituição 

religiosa. Entre os 11 evangélicos do sexo masculino, 4 (40%) têm vinculo frágil, 

enquanto das 40 mulheres evangélicas, 8 têm vinculo frágil. Entre os 36 católicos, 14 

têm vínculo frágil, enquanto entre as 65 católicas, 29 têm vínculo frágil. Os dados 

indicam que entre os evangélicos, há mais homens que estabelecem vínculo frágil com a 

instituição do que mulheres. É provável que muitos destes homens se declarem sem 
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religião por não terem um compromisso mais forte com a igreja. Evidentemente, 

estamos nos referindo ao tipo de vínculo tradicional, que exige dos fiéis assiduidade aos 

cultos e compromisso com a instituição23. 

 

Religião Masculino Feminino Total 

Evangélicos 11 40 51 

Católicos 36 65 101 

Espíritas 02 07 09 

Muçulmanos  1 1 

Umbanda/candomblé  1 1 

Ateus/agnósticos 3  3 

Sem religião  16 9 25 

Tipos de religiosos por sexo 

 

Segundo o coordenador da pesquisa sobre o novo mapa das religiões no Brasil, 

realizada em 2009, (CPS da FGV, 2009) Marcelo Neri, as mulheres estariam mudando 

de religião mais do que os homens motivados por uma necessidade de buscar crenças 

religiosas que estejam mais em sintonia com o ideal de emancipação feminina. Para o 

autor existe uma associação entre trânsito religioso e revolução feminina, sobretudo, no 

tocante à ascensão econômica da mulher. Portanto, uma hipótese a considerar é que ao 

escolher uma religião ou mesmo não professar uma fé institucionalizada, a mulher 

estaria afirmando a sua emancipação. 

No entanto, de acordo com Fernandes, homens e mulheres transitam na mesma 

proporção, não havendo nenhuma variação na mobilidade religiosa em relação ao 

gênero. (2004, p.120) Talvez a presença maior de mulheres nas instituições religiosas 

cause a impressão de que elas transitam mais.  

 

 

______________________ 
23 Ver capítulo 2 sobre os tipos de pertenças. 
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O que motiva homens e mulheres a transitar? Para Fernanda Lemos “as 

motivações para a mobilidade religiosa estão condicionadas ao gênero”, (2006, p.153) 

enquanto para Márcia Thereza Couto a primeira diferença na conversão de homens e 

mulheres está na motivação. (2002, p.19). Encontramos em nossa revisão bibliográfica 

alguns estudos sobre o trânsito religioso que trazem alguns dados quantitativos e 

qualitativos que revelam diferenças pontuais de motivação entre homens e mulheres no 

comportamento de mudar ou mesmo aderir a uma igreja.  

No estudo de Márcia Thereza Couto sobre a constituição de um novo ethos 

feminino e masculino a partir da conversão religiosa, o referencial identitário como 

gênero tem sua força na análise do trânsito religioso na medida em que se levanta a 

seguinte questão: - O que uma igreja evangélica tem a oferecer a homens e mulheres? 

(2002, p.21). 

Ao perguntar sobre o que as igrejas devem oferecer aos seus fiéis, temos o 

seguinte resultado: Conforto espiritual está em primeiro lugar entres as ofertas das 

igrejas tanto para homens quanto para mulheres. Infelizmente a opção conforto 

espiritual não aponta de forma objetiva o que homens e mulheres pensam sobre o que as 

igrejas devem oferecer aos seus fiéis, visto que a opção conforto espiritual é muito 

subjetiva podendo significar várias coisas, desde um apoio para um desempregado até 

oração e apoio para mulheres que sofrem de violência doméstica. De qualquer forma, 

outros indicadores quantitativos da pesquisa, como motivos para a 

desinstitucionalização; o que te atrai numa igreja; motivo que leva a buscar a religião 

segundo o sexo, não apresentam grandes variações em relação à questão de gênero, 

talvez porque nestes últimos anos a desigualdade entre homens e mulheres tenha 

diminuído, estão ocupando os mesmo espaços. A família patriarcal não é mais 

hegemônica. Talvez, as fronteiras que separam homens e mulheres tenham se estreitado 

bastante, será? 

No estudo de Maria Thereza couto os homens são motivados a mudar de igreja 

por problemas de saúde, abuso de bebida alcoólica e problemas financeiros, devido a 

situações de desemprego. Enquanto as mulheres, as motivações são de ordem conjugal e 

familiar (brigas, traições e ciúmes nas relações conjugais ou familiares).  (2002, p.25) 

O estudo de Sandra Duarte de Souza apresenta distinções bem marcadas entre 

homens e mulheres com relação ao trânsito.  
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Motivadores da busca religiosa                HOMENS       MULHERES     
Desemprego                                                  47%  21% 
Outros problemas econômicos                      51%                      27 
Doença pessoal                                             43%                       36,4%    
Doença/morte do cônjuge                             16%                      44.5%               
Doença/morte dos filhos                                22,7%                  59%        
 Problemas conjugais                                    2,2                        39,5%                       
Solidão                                                          0%                        15,7%                         
 “Trânsito religioso e reinvenções femininas do sagrado na modernidade”. (SOUZA, 2006, p.25)  

 

 Algumas considerações da autora sobre os dados da tabela acima:  

 

• A motivação masculina é mais pessoal. Enquanto a motivação feminina 
está voltada para a família. 

• Os dados confirmam a representação social da mulher como cuidadora e 
responsável pelo bem estar da família. 

• A solidão como motivador das mulheres e não dos homens significa o 
papel da religião como um meio socializante para a mulher que em 
termos de espaço social se restringe ao lar. “Há que se lembrar de que o 
contexto patriarcal de nossa sociedade ainda situa o feminino no espaço 
privado. O espaço público é considerado como espaço de constituição 
das identidades masculinas, enquanto o feminino é determinado pelo 
privado. A religião é considerada uma extensão da casa. Daí apresentar-
se como um espaço possível e permitido de sociabilidade das mulheres”. 
(2006, p.25-27) 
 

A tabela abaixo apresenta resultados da nossa pesquisa no tocante às motivações 

de gênero que não caracterizam uma variação tão marcante entre homens e mulheres no 

que diz respeito às motivações para a pertença e ou mesmo para se desvincular, vimos 

que os motivos não variam muito, a exemplo do que acontece nos estudos apresentados 

nesse capítulo. Talvez a explicação para esta divergência esteja no campo de pesquisa, 

já que as motivações estão na esfera das subjetividades dos indivíduos, não se pode 

esquecer que estas subjetividades são construídas na relação dos sujeitos com a 

realidade objetiva. 

Pensando na realidade objetiva dos meus pesquisados, a academia é um local 

onde se afirma a laicidade com todas as suas implicações, inclusive a igualdade de 

gênero, o que pode explicar variações pouco marcantes entre as posições de homens e 

mulheres. Parece que cada vez mais problemas de homens e mulheres estão cada vez 
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mais próximos, talvez por conta das transformações políticas e sociais da 

contemporaneidade, já discutidas no capítulo primeiro, que afetaram profundamente as 

relações de gênero, a ponto de se ouvir que este século é “o século das mulheres”24.  

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
24 Discurso da presidenta Dilma em rede nacional no dia 08 de março de 2014, dia internacional da 

mulher. 

RELIGIÃO MOTIVO QUE LEVA A BUSCAR A RELIGIÃO SEGUNDO O SEXO 

Problemas de 

saúde 

Problemas 

financeiros 

Problemas de 

relacionamentos    

Por 

influência 

da família    

Por 

solidão    

 

Outras 

 

  Evangélico fem  1 1 14  20 

   Evangélico masc   1 2 1 12 

    Católico fem 1  1 43  21 

    Católico masc   2 16  13 

    Sem religião fem     2 2 

  Sem religião masc  1    6 

  Espírita fem.    3  2 

  Espirita masc     2  

  Muçulmano fem     2  

  Umbanda/ fem    1   
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 Muitas vezes se pensa que o comportamento dos religiosos é determinado pela 

igreja, esquecendo que vivemos num estado laico, onde a relação dos sujeitos com o 

mundo que o cerca se fundamenta num ethos privado, subjetivo a partir do qual as 

escolhas são feitas em consonância com sua maneira de viver. Sobre isto, Luiz Duarte 

(2005, p.28) afirma que a instituição do estado laico, marcado, principalmente pela 

liberdade religiosa, legitima o trânsito religioso, permitindo o estabelecimento de varias 

pertenças baseadas em um ethos privado e não confessional, isto é, as pessoas escolhem 

pertencer a uma denominação religiosa que seja congruente com seus valores e conduta, 

mudando de religião, caso sejam contrariadas em seus interesses privados. 

A falta de tempo para a igreja como uma das motivações femininas para se 

desvincular indica que as mulheres ocupam espaços sociais que vão além dos muros da 

casa e da igreja. Para Marcelo Neri (20011) existe uma associação entre trânsito 

religioso e revolução feminina, sobretudo, no tocante a ascensão econômica da mulher. 

Portanto, uma hipótese a considerar é que ao escolher uma religião ou mesmo não 

professar uma fé institucionalizada a mulher estaria afirmando a sua emancipação. Esta 

é uma motivação intimamente relacionada às demandas da mulher que se vê diante do 

desafio de se firmar como um ator social num mundo masculino. Basta dizer que a 

religião hegemônica no Brasil (católica) é patriarcal que se fundamenta na concepção de 

um Deus que é um pai poderoso que delega ao seu filho primogênito a missão de salvar 

a humanidade. A revolução feminista chega ao universo religioso fazendo com que as 

religiões também sejam modeladoras de subjetividades femininas marcadas pela 

autonomia e o exercício da liberdade em contraste com a religiosidade patriarcal que 

legitima a submissão da mulher ao domínio masculino. Como afirma Valéria Melki 

Busin: 

Não se pode afirmar que a inferiorização da mulher e o patriarcado tenham 
sido criados pela religião. Os autores do texto bíblico certamente estavam 
expressando algo que já era presente em sua cultura. Ao registrá-la no 
contexto de um livro sagrado, o que ocorreu foi a reificação e uma 
legitimação da discriminação das mulheres que já ocorria naquela sociedade, 
naquela época e naquele contexto, tornando-a uma expressão da vontade 
divina (2011, p.118). 

 

 Na contemporaneidade, a religião deixa de ser extensão da casa como espaço de 

socialização das mulheres para se tornar um campo de investimento feminino no qual 

ela se torna produtora do sagrado.   Logicamente, a religião patriarcal com seu discurso 

de dominação masculina sobrevive nesta contemporaneidade, porém, é relativizada 
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pelas novas subjetividades religiosas que surgem sob o primado da igualdade entre os 

indivíduos. 

Discutir sobre as motivações do comportamento humano é um desafio muito 

grande, sobretudo, quando a interpretação dessas ações humanas esbarra na 

multiplicidade de sentidos que variam de acordo com as subjetividades dos indivíduos. 

Mas como é impossível fazer escolhas exclusivamente individuais, isto é, sem a 

inserção num mundo coletivo (família, escola, igreja etc..) foi possível estabelecer um 

diálogo entre o campo de pesquisa e as teorias utilizadas na elaboração deste trabalho, 

tornando o nosso objeto de pesquisa um pouco mais empírico.  

Neste capítulo, pensamos a religião como uma experiência social que faz parte 

da construção dos sujeitos e por isso não se pode falar das motivações para o trânsito 

sem levar em conta as tramas sociais, como as relações de gênero, as formas de poder, 

as relações familiares e etc.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando começamos está empreitada, estávamos cheios de pretensões, mas 

depois de um ano e meio de trabalho, na medida em que nos aprofundávamos na 

pesquisa, fomos nos dando conta de que se realizássemos metade das nossas pretensões, 

poderíamos nos dar por satisfeitos, pois o desafio era maior do que imaginávamos.  

O primeiro grande desafio foi a escassez de material sobre os sem religião que 

para alguns é um tema subjetivo demais, sem constatação empírica. E no que se refere 

aos sem religião evangélicos ou desigrejados, o desafio é maior ainda, porque não se 

trata de um grupo ou de um movimento com delimitações ideológicas específicas, trata-

se de um fenômeno social difuso e dinâmico, marcado por uma subjetividade difícil de 

precisar.  

Outro grande desafio que enfrentamos foi a falta de tempo para estabelecer um 

diálogo mais profundo com o campo de pesquisa. Este diálogo era necessário para tentar 

compreender as especificidades do cenário religioso contemporâneo e para responder a 

algumas das questões levantadas. Ao final do trabalho, chegamos à conclusão que seria 

pretensão demais da nossa parte conseguir alcançar todos os objetivos traçados no 

projeto.  

Afirmamos no início que este trabalho se articula entre ponderações e 

constatações, por isso, queremos dividir as considerações finais em dois momentos com 

a finalidade de sermos objetivos.  

No primeiro momento, queremos destacar algumas questões importantes que 

foram verificadas à luz das informações que vieram do campo e do levantamento 

bibliográfico. Não fazia parte do escopo deste trabalho demonstrar que a religiosidade 

dos sujeitos contemporâneos é estruturada pela modernidade, mas seria impossível 

compreender as motivações para o trânsito religioso sem situá-lo dentro de um contexto 

histórico que desse sentido a um comportamento que não é produto do acaso. Por mais 

estranho que pareça a luz da tradição, professar uma fé religiosa sem pertencer faz todo 

sentido se levarmos em conta que na contemporaneidade, o privado se sobrepõe ao 

coletivo e o ideal de liberdade faz com que a vida esteja centrada no indivíduo. A 

instituição não desaparece, mas a sua força é relativizada. Portanto, o nosso interesse é 

pela legitimidade do trânsito religioso e não tanto pela forma como a religiosidade dos 

sujeitos se estrutura.  
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Há uma crise das instituições religiosas? Concluímos que sim, na medida em que 

as instituições têm que se adequarem a uma nova ordem de coisas na qual elas perdem a 

hegemonia e se quiseram ser relevantes têm que convencer os indivíduos da sua 

plausibilidade. O que nos leva a pensar que não há uma crise de fé na 

contemporaneidade, há uma crise das instituições. No caso do Brasil, ser ou não ser 

católico se tornou uma questão. A crise existe porque as identidades não são mais dadas 

e sim construídas pelos próprios indivíduos. Vale ressaltar que as identidades são um 

processo de construção permanente que se move pelo desejo de autoafirmação, de 

liberdade ou de experimentação.  

A final, os ventos da chamada modernidade sopraram ou não sobre o cenário 

religioso brasileiro? Esta questão é complexa, merece uma análise mais profunda, o que 

não faz parte do escopo deste trabalho, talvez mereça uma tese de doutorado, de 

qualquer maneira chegamos a uma conclusão preliminar de que o trânsito religioso é 

uma manifestação local de um fenômeno globalizante. Como afirma Giddens, o que a 

modernidade tem de sui generis é a globalização de suas consequências. Há algo de 

globalizante no cenário religioso brasileiro contemporâneo. Para Giddens, estamos 

numa contemporaneidade marcada pela radicalização e universalização das tradições 

modernas, como: o individualismo, o racionalismo, o subjetivismo e etc.. (1991 p. 11). 

Ou seja, as transformações que começaram no século XVII são levadas ao extremo e a 

todos os lugares neste século.   

A questão sobre quem transita mais, homens ou mulheres se tornou uma questão 

secundária neste trabalho, tendo em vista que a nossa pergunta fundamental é pela 

motivação, o que leva homens e mulheres a se desvincularem. Tanto as pesquisas 

oficiais quanto os dados da nossa pesquisa revelam que entre os desigrejados, há mais 

homens do que mulheres. Quanto às motivações para o trânsito, homens e mulheres se 

diferenciam, porém dados da nossa pesquisa demonstram pouca variação neste 

sentido25, revelando uma fronteira fluída entre os papéis que pode ser explicada pela 

especificidade do campo que se trata de uma Universidade, onde a laicidade permite o 

intercâmbio entre as várias identidades que, consequentemente, se tornam menos 

estereotipadas.  

 

____________________ 
25 ver capítulo 3 
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Ponderamos, a partir disso, que as informações que veem do campo relativizam 

as verdades consagradas pela academia, porque são informações baseadas num ethos 

privado e não institucional que torna as relações de pertença mais dinâmica e subjetiva 

do que poderíamos imaginar. Certamente as categorias de gênero nos ajudaram a 

analisar as motivações para o trânsito, mais tivemos o cuidado de não deixar que 

categorias prefixadas nos impedissem de perceber as especificidades do campo de 

pesquisa que, no nosso caso, revelam que as fronteiras que separam homens e mulheres 

estão cada vez mais estreitas em situações, onde impera o espírito de reflexividade.  

Neste segundo momento, queremos apresentar algumas das nossas constatações, 

porque falar em conclusões seria muita pretensão da nossa parte. Constatamos que o 

trânsito religioso é um fenômeno dinâmico demais para ser explicado apenas pela lógica 

do mercado. Numa pesquisa como esta, o risco de simplificação é muito grande, por 

isso gostaríamos de ter explorado mais a teoria da secularização, as ideias de Anthony 

Giddens sobre a radicalização e globalização dos valores da modernidade como marca 

da sociedade contemporânea, a teoria da sociedade líquida de Bauman, enfim, o trânsito 

religioso é multifatorial. 

As informações do campo de pesquisa nos fizeram constatar que neste mundo 

plural, não se pode falar em pertença, e sim em pertenças. Alguns dos pesquisados que 

responderam frequentar raramente a igreja, às vezes por falta de tempo ou por outra 

razão qualquer, sentem-se pertencentes a uma religião, pois não consideram que para 

pertencer tem que ser assíduo. Pertencer pode ser uma condição transitória, múltipla e 

fluída, tudo em nome da mobilidade.  

Constatamos que os sem religião é uma das várias formas de vivenciar a fé que 

pode significar várias coisas. Pode significar um ateu, um agnóstico, um indivíduo 

crente em Deus, mas cético em relação à instituição religiosa, um crente em stand bay, 

esperando o momento certo para se vincular de novo, um consumista que se declara sem 

religião porque frequenta várias igrejas, ou seja, sem religião é uma categoria censitária 

que agrega vários tipos que se diferenciam pela forma de entender o que significa ter 

uma religião ou ser religioso. Vale ressaltar que a forma de entender a religião se baseia 

na subjetividade de cada um. A nossa ideia inicial, era que os sem religião representava 

a radicalização do individualismo, enquanto um valor da modernidade, entretanto, esta 

interpretação, sozinha, não dá conta de um universo tão diverso e heterogêneo, marcado 

pelas idiossincrasias dos indivíduos.   
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A categoria dos evangélicos desigrejados é um fenômeno recente, que alimenta 

o crescimento dos sem religião. Há uma relação entre o crescimento dos evangélicos, o 

intenso trânsito interno, dentro do próprio universo evangélico e as várias pertenças que 

tornam os vínculos frágeis que facilitam a desvinculação. Pesquisas revelam que a 

presença dos sem religião é maior em regiões de maior concentração de evangélicos. 

Em nossa pesquisa, a maior parte dos sem religião é de evangélicos, confirmando as 

conclusões dos autores citados, entre eles: Rodrigues, Fonseca e Almeida e Montero.  

Estes evangélicos que transitam têm um perfil. São indivíduos que não aceitam o 

rigor ético das igrejas, talvez motivados por um desejo de liberdade. São pessoas que 

assumem uma postura crítica diante das instituições religiosas e seus líderes. Nossa 

pesquisa revela evangélicos ressentidos, que foram excluídos da igreja por alguma falta 

ou porque se sentem desamparados pela instituição que faltou em alguma situação de 

necessidade. O que significa que muitas pessoas buscam a religião, movidas por uma 

racionalidade prática, no sentido weberiano, na qual as ações dos indivíduos são 

direcionadas para um fim e quando esta finalidade é frustrada há uma reação negativa 

porque é como uma ferida narcísica que se abre.  Portanto, criticismo, individualismo, 

racionalismo prático e ressentimento narcísico são marcas desses evangélicos que se 

desvinculam. O cruzamento de dados demonstra que as múltiplas pertenças favorecem a 

desvinculação momentânea ou permanente, o que pode indicar que estes evangélicos 

que se desvinculam são indivíduos que têm vínculos frágeis.  

Há uma relação inevitável entre o fenômeno dos sem religião e a prática de 

circular pelos vários grupos, sem estabelecer vínculos duradouros. Como o processo de 

conversão e desconversão relativiza a sacralidade das pertenças, não pertencer se torna 

uma condição socialmente aceitável.   

Investigar as motivações para o trânsito religioso, principalmente no que se 

refere aos sem religião, não é uma tarefa simples, tendo em vista que as categorias 

objetivas que utilizamos para analisar o campo religioso são relativizadas pelas 

subjetividades dos sujeitos que tornam o universo religioso bastante movediço e 

ambíguo. Ou seja, ao analisar as motivações dos sujeitos religiosos para se desvincular, 

tivemos que reconhecer a fluidez do terreno, as especificidades dos sujeitos dotados de 

reflexividade que os faz repensar, o tempo todo, suas ideias e condutas.   

Para identificar as possíveis motivações de homens e mulheres para o trânsito, 

fizemos as seguintes considerações:  
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1 – A motivação define o tipo de pertença dos sujeitos religiosos. Significa dizer 

que existem tantas pertenças quantas são as motivações que levam os indivíduos a 

transitar. Os dados do campo evidenciam que há uma relação inevitável entre motivação 

e pertença.  

2. Existem tantas motivações para o trânsito quanto são os indivíduos que a cada 

dia mudam de grupo religioso ou ficam sem vínculo. Significa dizer que as motivações 

são determinadas, também, pelas idiossincrasias dos indivíduos.  

3. As referências familiares perderam sua influência sobre as escolhas religiosas 

dos indivíduos, tendo em vista que dos 25 sem religião encontrados no campo de 

pesquisa, 20 são de famílias religiosas e cinco são de família sem religião, o que pode 

indicar pouca ou quase nenhuma interferência da família na escolha dos jovens em se 

manter desinstitucionalizados. São constatações que coincidem com as de Novaes26 que 

conclui, a partir de suas pesquisas que os jovens estão sendo excitados a fazer escolhas 

baseadas em preferência pessoais e, muitas vezes, de momento, sem se reportar as 

referências transmitidas pela família. 

4 – Homens e mulheres transitam na mesma proporção, porém os homens 

predominam entre os sem religião, talvez porque os homens estabelecem vínculos mais 

frágeis e tem mais facilidade em romper o vinculo que os tornam mais susceptíveis a 

desvinculação, não por razões genéticas, mas históricas.  

5 – O discurso religioso que legitima a dominação masculina foi relativizado 

pela revolução feminina que transformou a religião num campo de investimento da 

mulher não mais como espaço de socialização, já que na contemporaneidade os espaços 

sociais femininos se ampliam, mas também como espaço de exercício do poder. Nossas 

pesquisas demonstraram como algumas mulheres transitam em busca de autonomia.     

Discutir sobre o trânsito religioso foi importante para a uma compreensão 

melhor e mais lúcida sobre as transformações que estão acontecendo no cenário 

religioso brasileiro. Percebemos que a contemporaneidade não é o apocalipse como 

defendem os “teóricos do caos”.  

 

 

 

____________________ 

26 Ver capítulo 4 
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A contemporaneidade é um momento de desafios e oportunidades. A 

reflexividade do sujeito contemporâneo desafia posturas absolutizantes que se fecham 

em torno de um discurso que polariza os comportamentos entre certo e errado. O 

diálogo com o diferente torna-se outro desafio, na medida em que a ambiguidade é uma 

das marcas desse tempo. A convivência de realidades contraditórias desafia as religiões 

a repensar suas certezas. As oportunidades também estão aí ao lado dos desafios. Aliás, 

desafios podem ser uma oportunidade de superar tradições mortas, humanizar as 

relações sociais, superando desigualdades e desmistificando verdades alienantes. A 

partir disso, talvez seja possível afirmar, sem querer fazer prognósticos, que os novos 

censos vão continuar revelando a diversidade, o fim dos monopólios, as ambivalências e 

a fluidez da sociedade contemporânea, porque o que parece é que estas marcas vieram 

pra ficar, como afirma Giddens, é o carro de Jagrená27 que não tem freio, que passa por 

cima de quem quiser detê-lo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

27 Ver o capítulo 1 
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Tabelas 

Tabela 1 – Formas de se relacionar com a religião 

 

 

ORIGEM 

Relação com a religiosidade 

Com vínculo Com vínculo frágil Multíplas 
pertenças 

Indiferente Buscador 

Evangélicos fem 32 8 34   

Evangélicos masc 7 4 4  1 

Católicos fem 36 29 23   

Católicos masc 19 14 6  1 

Espíritas fem 5  3  1 

Espíritas masc 1 1    

Muçulmanos fem  1    

Muçulmanos masc      

Ubanda/candomblé 
fem 

1  1   

Ubanda/candomblé 
masc 

     

Ateus/agnósticos 
fem 

     

Ateus/agnósticos 
masc 

  2 1  

Sem religião fem   2 5  

Sem religião masc   6 12  
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Tabela 2 - MOTIVOS PARA SE DESVINCULAR DA IGREJA 

Razões para a 
desinstitucionalização 

 SEM RELIGIÃO  

         

TOTAL 
Com religiosidade Sem religiosidade 

Masculino feminino Masculino Feminino 

Decepção com a liderança 3    3 

Falta de tempo para frequentar 
a igreja 

3 2  1 6 

Busca de maior  liberdade   4 2   6 

Não acredita mais nas 
instituições religiosa 

8 3 3 1 15 

foi excluído da religião por 
alguma falta moral ou ética 

2    2 

Outros   1  1 

 

 

Tabela 3 - O que as comunidades religiosas devem oferecer aos seus fiéis 

 

 

Bens religiosos 
Buscados  
Pelos fiéis 

RELIGIÃO 

Evangélico Católico Espírita Mulçumano Ubanda 
Candomblé 

Ateus/agnóstico Sem 
Religião 

Total 

M F                M F  M F M F M F M   F M F  

Conforto espiritual 12 27 27 58              

 

2  4  1  1   9 7 148 

Apoio material        1 

1             

    4         2   1       1  9 

Ganhos simbólicos 1 3 1 8         2  15 

Bons programas 
religiosos 

1 3  7           11 

Outros 3 10   3         1  17 
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RELIGIÃO 

MOTIVO QUE LEVA A BUSCAR A RELIGIÃO SEGUNDO O SEXO 

 
 
Problemas de 
saúde 

 

Problemas 
financeiros 

 

Problemas de 
relacionamentos    

Por 
influência 
da família   

Por solidão    Outras 

 

Evangélico fem  1 1 14  20 

Evangélico masc   1 2 1 12 

Católico fem 1  1 43  21 

Católico masc   2 16  13 

Sem religião fem     2 2 

Sem religião masc.  1    6 

 Espírita fem.    3  2 

Espirita masc     2  

Muçulmano fem     2  

Umbanda/candom

blé feminino 

   1   

Tabela 4 – Motivos que levam a buscar a religião segundo o sexo 

Tabela 5 - Sem religião quanto à religião da família 

    RELIGIÃO DA FAMÍLIA 

                   

SEM RELIGIÃO 

 COM RELIGIOSIDADE              SEM RELIGIOSIDADE 

EVANGÉLICOS             4  

CATÓLICOS    15                 

ESPÍRITAS 1  

 SEM RELIGIÃO 1 3 

NÃO RESPONDEU                             1  
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Tabaela 6 – Se pensa em pertencer ou voltar a pertencer a uma instituição  

 

 

Tabela 7 -  Sem religião quanto ao nível de escolaridade  

Nível de  

Escolaridade 

Não alfabetizado   10grau 
incompleto 

 10grau 
completo 

2ograu 
incompleto 

2ograu 
completo 

Nível 
superior 

Pós-
graduação 

 

Masculino     08 08 1 

Feminino     04 04  

 

 

   Tabela 8 Sem religião quanto à renda salarial 

Renda salarial Até um salário 
mínimo 

Até três 
salários 
mínimos 

Até cinco 
salários 

 

 
 

 
 

 

Até dez 
salários 

Acima de  
Dez salários 

 

Masculino 3 9 2   

Feminino 2 2 2 2  

 

 

 

 

 

 

 

PENSA EM PERTENCER A INSTITUIÇÃO 

RELIGIOSA 

                                SEM RELIGIÃO 

FEMININO MASCULINO 

 SIM   NÃO SIM NÃO 

Com religiosidade 3 4 3 11 

Sem religiosidade    4 
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                       Tabela 9 -  TIPOS DE RELIGIOSOS POR SEXO 

RELIGIÃO Masculino Feminino total  

 EVANGÉLICOS 11 40 51 

CATÓLICOS 36 65 101 

ESPÍRITAS 02 07 09 

MUÇULMANOS  1 1 

UBANDA/CANDOMBLÉ  1 1 

ATEUS/AGNÓSTICOS 3  3 

SEM RELIGIÃO  16 9 25 

 

Tabela 10 – quanto ao que atrai as pessoas a uma igreja 

 

 

 

 

 

O que te atrai 
numa igreja 

RELIGIÃO 

católico evangélico Espírita Mulçumano Ubanda 
candomblé 

Ateus/ 
agnóstico 

Sem 
religião 

total 

M   F M F M F    M F M F M   F M F M F 

O culto 16    21 8 16         1 1 25 38 

A pregação 9 27 11 25   1       1   21 53 

As ofertas de 
cura e milagre 

1 7  4           1 11 

Proximidade de 
casa 

 4 1  1 2         1 7 

Fácil acesso                 

Outras 9 15 2 9  3  1       11 27 
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QUESTIONÁRIO 

 

Nome (opcional): ______________________________________________ 

1.Sexo: M(   )   F(   ) 

2.Idade:________3.Profissão____________________4.Est.Civil:____________ 

5.Tem Filhos? ( ) Sim ( ) Não –Se sim quantos filhos tem?__________________ 

6.Onde você nasceu? Cidade ____________    Estado _______________ 

7. Qual seu nível de escolaridade? 

(  ) não alfabetizado    (  ) 1º grau incompleto    (  ) 1º grau completo    (  ) 2º grau 

incompleto   (   ) 2º grau completo    (   ) nível superior      (   ) pós-graduação 

     8. Qual sua classificação de raça/etnia? 

(  ) branca (   ) preta (   ) parda (   ) amarela (   ) indígena  

9. Qual sua renda mensal? 

( ) Até 1 salário mínimo  (   ) Até 3 salários mínimos    (   ) Até 5 salários 

mínimos    (   ) Até 10 salários mínimos    (   )Acima de 10 salários mínimos 

10. Qual é a renda total de sua família? 

( ) Até 1 salário mínimo  (   ) Até 3 salários mínimos    (   ) Até 5 salários 

mínimos     (   ) Até 10 salários mínimos    (   )Acima de 10 salários mínimos 

11. Você reside em casa:  

(   ) própria  (   ) alugada  (   )  outras ________________ 

12. Você possui:  

(   ) carro   (   ) moto                 (   ) telefone   

(   ) Internet     (   ) Computador         (   ) televisão    

(   ) DVD   (   ) geladeira       (   ) freezer  

(   ) microondas           (   ) máquina lavar roupas    (   ) máquina fotográfica  
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(   ) Celular            (   ) máquina lava louças       

13. Qual a religião da família 

___________________________ 

14. Tem alguma religião?  (   ) sim      (   ) não 

Qual? ________________________________ 

Há quanto tempo?______ 

Vai com frequência? ____________________________ 

15. Por que você permanece nesse grupo religioso? 
(  ) porque já está acostumado    (   )  porque encontrou o que buscava   (  ) 

porque até agora seus pedidos foram atendidos. (  ) outros 

16. Caso você acredite em Deus, como você o vê? 

(   ) energia (   ) força (   ) pai (   ) mulher (   ) espírito (   ) homem (   ) cosmos 

(   ) poderoso (   ) natureza (   ) velho (   ) grande (   ) fraco (   ) pequeno (   ) mãe 

(   ) potente (   ) provedor (   ) delicado (   ) razão 

 

Ou, você o considera:_________________________________________________

___________________________________________________________________ 

17. Por quantos grupos religiosos você passou antes do grupo atual? 

(   ) um  (   ) dois (   ) três (   ) quatro (   ) cinco (   ) mais de cinco 

18. Descreva quais foram essas experiências: 

(   ) católica         (   ) candomblé   (   ) experiências esotéricas 

(   ) kardecismo   (   ) budismo       (   ) umbanda       (   ) islamismo    

     ( )Igrejas evangélicas – Quais? __________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

    ( ) outras experiências – Quais?__________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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19. Você se preocupa em dar uma religião ao seu filho? 

Sim (  )      Não (   ) 

20. Qual foi o motivo que te levou a buscar a religião? 

( ) problemas de saúde ( ) problemas financeiros ( ) problemas de 

relacionamentos   (  ) por influência da família   ( ) por solidão   ( ) outras 

razões:______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

21. De que forma você vivencia sua religião? 

(  ) indo ao templo 

(  ) meditando em um lugar especial 

(  ) participando de grandes eventos religiosos 

(  ) assistindo um programa religioso na TV 

(  )outros ______________________________________________________   

_____________________________________________________________ 

22. Com que frequência você vai ao culto? 

(   ) 1 vez por semana (   ) 2 vezes por semana (   ) 3 vezes por semana 

(   ) 4 vezes por semana ou mais  (   ) raramente 

23. Costuma observar as orientações da sua religião? 

(   ) Sim  (   ) Não 

24. Quais orientações você observa? Orientações relativas 

(   ) à sexualidade 

(   ) à forma de me vestir                       

(   ) ao uso de maquiagem e adereços  

(   ) aos lugares que posso e não posso frequentar 

(   ) ao meu relacionamento familiar 
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(   ) à minha vida financeira 

(   ) ao meu trabalho 

(   ) nenhuma 

(   ) Outras. Quais? ________________________________________ 

25. O que te atrai numa igreja? 

(   ) O culto 

(  ) A pregação 

(   ) As ofertas de cura e milagre 

(  ) Proximidade da casa 

(  ) Fácil acesso 

(  ) Outras      Quais? ______________________________________ 

 

26. O que as comunidades religiosas devem oferecer aos seus fiéis? 

(  )  Conforto espiritual 

(  ) Apoio material 

( ) Ganhos simbólicos, como (saúde, visibilidade social, segurança, 

autoafirmação e etc...) 

(  ) bons programas religiosos 

Outros: _____________________________________________   

27. Caso não pertença a uma instituição religiosa, pensa em pertencer algum dia? 
 

Sim  (  )             Não  (    ) 

28. Caso tenha se desvinculado de uma instituição religiosa, o que motivou a fazê-
lo? 

(  )  Decepção com a liderança 

(  ) Falta de tempo para frequentar a igreja 

(  ) Busca de maior liberdade  

(  ) Não acredita mais nas instituições religiosas 

(   ) foi excluído da religião por alguma falta moral ou ética 

 

Outros:_____________________________________________  


	“Desigrejados. A nova moda entre os crentes deste século perturbado!” é um texto veiculado pelo site Gospel21 que define os evangélicos sem vinculo como um modismo motivado pelo descontentamento e conveniência pessoal. Trata-se de uma crítica negativa...
	Apresentamos a seguir algumas das reações dos internautas à matéria citada, que demonstram o quanto a reflexividade do sujeito contemporâneo perpassa o jeito de vivenciar a espiritualidade e como o processo de secularização acomoda posições diferentes...
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