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 Queremos, nesta última parte, além de estudar a religião como sistema de represen-

tação e como sistema cultural, nos deter sobre o tema da cultura religiosa brasileira. A seguir 

podemos encontrar vários elementos que vão nos ajudar a compreender essa questão. Na 

primeira parte do texto abordaremos o tema da religião como sistema de representação e 

como sistema cultural. Na segunda parte trataremos a questão da cultura religiosa brasileira. 

Ao falarmos da religiosidade brasileira abordaremos quatro aspectos que consideramos im-

portantes: a) a matriz religiosa brasileira; b) o processo de configuração da matriz religiosa 

brasileira; c) o sincretismo religioso brasileiro; d) as atuais características da religiosidade 

brasileira. 

  

1. A religião como sistema de representação e siste ma cultural 

Já tivemos oportunidade de mencionar nas duas primeiras unidades a relação que e-

xiste entre religião e cultura. Tendo estudado o conceito de religião e o de cultura, agora nos 

é possível entender melhor essa relação. Os antropólogos costumam afirmar que a experi-

ência religiosa tem a sua autonomia e não está necessariamente condicionada pela estrutura 

de uma cultura. Todavia eles próprios reconhecem que quando a experiência religiosa se 

transforma em religião institucional ela só pode ser entendida no contexto de uma cultura. 

Por isso podemos afirmar que a religião é um sistema de representação e um sistema cultu-

ral. Sendo uma rede de símbolos, com fronteiras bem demarcadas, com textos e normas 
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precisas, a religião se expressa e se apresenta como uma cultura. Ela tem modelos de com-

portamentos, organização, estruturação, doutrina e ocupa espaços nos mesmos moldes de 

uma cultura. É uma cultura religiosa (TERRIN, p. 85-86). 

É claro que, como as demais culturas, a religião enfrenta uma série de desafios no a-

tual momento. Enquanto filtro social, construção social, realidade pré-concebida que se põe 

no meio das pessoas como “centro do mundo”, como sistema pré-estabelecido, a religião 

enfrenta hoje o desafio da adaptação diante de um número sem fim de mudanças. Tais mu-

danças são sintetizadas pelo fenômeno da globalização, o qual provoca a crise das repre-

sentações e estimula a interculturalidade (MOREIRA, 2008, p. 17-35). De fato, a globalização 

impõe um ritmo no qual todas as culturas localizadas são aceitas, mas ao mesmo tempo 

consideradas provisórias. Assim sendo, qualquer religião hoje tem legitimidade dentro de um 

planeta globalizado, mas também é facilmente descartada pela imposição de outras repre-

sentações religiosas (Ibid., p. 78-83).  

A cultura da mídia contribui, com toda a sua potência, para que isso aconteça com 

mais rapidez. Disso resulta a interculturalidade, ou melhor, a internacionalização das cultu-

ras, a qual consiste numa passagem do local para o mundial com muita facilidade e rapidez. 

Além da mídia, as grandes migrações, formadas por contingentes de pessoas que vão de um 

lugar para outro do planeta em busca de condições mais dignas de vida, favorecem ainda 

mais essa internacionalização das culturas. Por isso é cada vez mais comum o processo de 

hibridação religiosa, ou seja, a formação de grupos religiosos que misturam elementos de 

várias crenças. Neste sentido as religiões mais antigas e tradicionais entram em crise por-

que, muitas vezes, não conseguem manter a própria identidade e nem tão pouco dar razões 

suficientes da sua existência (Ibid., p. 80-82). 

Tendo presentes essas considerações podemos agora estudar os elementos que 

compõem a religião enquanto sistema de representação e sistema cultural. Os conceitos que 

vamos analisar podem sofrer a influência das mudanças que acabamos de mencionar. Por 

isso vamos ter sempre presente a possibilidade de flexibilidade desses conceitos, dependen-

do do ambiente onde nos encontraremos. As descrições feitas a seguir levam em conta o 

conceito clássico do fenômeno religioso e da religião. Mas elas podem variar dependendo do 

grau de influência da globalização em um determinado ambiente religioso.  

 

a) A religião como sistema 
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Vimos anteriormente que a cultura funciona como uma espécie de lentes ou de óculos 

que possibilitam uma determinada visão de mundo. A cultura é um sistema simbólico que dá 

significado às coisas e às ações humanas. Ora, a religião é também cultura, enquanto tenta-

tiva de buscar significar e de responder a perguntas sobre a existência humana e sobre o 

sentido da vida. De fato, ela  

 

(...) não é patrimônio exclusivo das igrejas. É fruto da história dos povos e a e-

les pertence como um dos elementos mais significativo e importante de suas 

culturas; porque ela, antes de ser a estruturação de certa experiência religiosa 

é, e representa, o anseio humano de se transcender e de se encontrar com a-

quele Ser, no qual a humanidade encontra respostas às suas perguntas profun-

das (SCHIAVO. p. 77). 

 

 Enquanto sistema simbólico que dá significado às coisas e às ações humanas, a reli-

gião influencia e determina comportamentos e propõe normas. Ela colabora para a constru-

ção do estilo e da identidade das culturas (TERRIN, p. 85-87). A religião cria papéis, compor-

tamento, valores. Em alguns casos ela funciona como uma roupagem que o indivíduo veste 

para assumir sua pertença a determinado grupo e para proclamar a sua identidade específi-

ca. Por isso é comum, em alguns lugares ou em determinadas épocas e situações, ver a reli-

gião apoiando a ordem social vigente e legitimando poderes. Em outros momentos a encon-

tramos como elemento de subversão e de inovação, expressando a insatisfação de grupos 

marginalizados, excluídos pelo sistema vigente (SCHIAVO, p. 73-74). 

 Nesta sua condição de roupagem que ajuda os indivíduos a adquirirem uma pertença 

e uma identidade, vemos a religião influenciando na produção artística: música, arquitetura, 

literatura, pintura, teatro, novelas, etc. Nós a encontramos exercendo seu papel na política, 

legitimando poderes, apoiando grupos, favorecendo o conformismo e a alienação ou moti-

vando a renovação, a revolução e a libertação. Na América Latina, particularmente no Brasil, 

isso é bem visível. Desta forma a religião cumpre funções sociais, gera utopias, justifica um 

modo de existir, garante hegemonia à classe dominante ou favorece a autonomia das clas-

ses oprimidas. 

 

b) Elementos da religião como sistema 
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 Por ser um sistema representativo e cultural a religião é formada por alguns elemen-

tos. Tais elementos fazem parte da linguagem com a qual o ser humano, enquanto ser religi-

oso, consegue se exprimir e se comunicar. De um modo geral esses elementos são essenci-

almente simbólicos, ou seja, conseguem unir realidades diferentes que, em princípio pare-

cem distantes e separadas. Por meio do símbolo, a cultura – e no nosso caso a cultura religi-

osa – consegue se exprimir de modo transparente, de maneira tal que também quem não é 

daquela cultura consegue perceber a comunicação, mesmo que ela seja recebida com senti-

dos diferentes. No processo de simbolização as coisas, os objetos normais, recebem uma 

transsignificação, ou seja, recebem um significado diferente do normal e passam a ser medi-

ação de experiências religiosas (REIMER, p. 81-84). 

 

� Mito 

 O primeiro elemento do sistema religioso é o mito, o qual vem da raiz grega 

µυθειν (muthein). Etimologicamente significa comunicação de alguma lembrança, pensamen-

to ou verdade (Ibid. 84-88). O mito é narração de acontecimentos, relato de fatos que acon-

teceram nos tempos primordiais. Não é uma fábula, mas história verdadeira. O mito é com-

posto de símbolos e de palavras que procuram não só transmitir e conservar a memória an-

cestral, mas também reatualizar o que transmite e comunica (BAZÁN: 20-21). Do ponto de 

vista da antropologia os mitos  

 

(...) são relatos fundadores, histórias de deuses ou de coisas, que fornecem um 

conjunto de representações das relações do mundo e da humanidade com os 

seres invisíveis. Oscilando entre a lenda e a ciência, o mito já é uma ordenação 

racional. Ele situa o homem em seu lugar no universo graças a um sistema de 

referências no interior de um todo cuja organização (cosmos) é afirmada e não 

apenas constatada (LABURTHE-TOLRA; WARNIER, p. 204). 

 

 Por isso o mito é algo atemporal. É um tempo que está fora do tempo, uma vez que 

ele é capaz de se expandir e de atingir todas as épocas, tempos e lugares. Embora esteja 

localizado no tempo das origens, o mito atinge o ser humano no local e na ocasião em que 

ele se encontra. Enquanto narrativa da intervenção de seres divinos que realizam ações ex-

cepcionais, os mitos estão destinados a todos os seres humanos que transitam em todas as 

partes da terra e que surgiram em todas as épocas (BAZÁN, p. 21-22). 
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 Pode-se, então, afirmar que o mito é a forma mais antiga que os seres humanos en-

contraram para falar do mistério e para tentar esclarecer determinadas situações encontra-

das no mundo e na natureza. Neste sentido o mito é um elemento cultural, um fenômeno ou 

até mesmo uma palavra que revela e comunica algo muito profundo que vêm dos deuses, do 

sobrenatural, considerados os responsáveis diretos pelos fatos e acontecimentos narrados 

(BAZÁN, p. 13-41). O mito se liga, pois, às origens e “é um símbolo desdobrado pela língua 

que relata uma cadeia ou série de fatos que tiveram lugar no marco da origem, uma instância 

que é estranha ao deslocamento interno ou externo da sucessão e do movimento temporal” 

(Ibid., p. 15). 

 O mito é, pois, o relato de um acontecimento originário no qual a divindade (ou divin-

dades) age com a finalidade de dar sentido a uma realidade significativa para a humanidade. 

Existem dois tipos de mitos: os cosmogônicos que falam da visão de mundo de uma deter-

minada cultura e os civilizatórios que narram a instauração de práticas de uma cultura. Assim 

sendo, o mito é a narrativa de um acontecimento originário que responde a perguntas do 

presente. O mito quer atribuir sentido a uma vivência, a uma realidade. Por isso as mitologias 

são importantes para o conhecimento e a compreensão da essência humana. Nas mitologias 

as culturas projetaram por gerações as suas visões de mundo e de vida. Podemos então a-

firmar que o mito não é uma ilusão ou mentira; não é algo irracional como chegaram a pen-

sar alguns antropólogos, mas é a “linguagem da alma” (Jung), da interioridade das pessoas, 

que expressa ao mesmo tempo um inconsciente coletivo (REIMER, p. 85-86). 

 É preciso, pois, evitar toda polêmica estéril entre mito e ciência que termina por esva-

ziar o mito do seu verdadeiro significado dentro das culturas, particularmente dentro das mais 

antigas. De fato, alguns estudiosos chegaram a ventilar a ideia de que o mito é desprovido 

de qualquer racionalidade e lógica. Seria apenas um “discurso falso ou fantástico”, fruto da 

fantasia humana. Ora, tal afirmação não procede, uma vez que se fala a partir de uma con-

cepção reducionista de ciência, razão e lógica. O mito não tem a pretensão de explicar a rea-

lidade, mas, no seu contexto exato, pretende apenas dar fundamentação a essa realidade, 

fazendo-a “existir sob a base de sistemas de valores precisos, conferindo-lhe um sentido cul-

tural” (MASSENZIO, p. 141). A função do mito, dentro das culturas, é conferir um sentido 

humano para a realidade objetiva; é criar uma base significativa sobre a qual assentar a or-

ganização dessas culturas (Ibid., p. 181). 

 

� O binômio sagrado e profano 
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 O segundo elemento do sistema religioso é formado pelo binômio sagrado-profano. O 

sagrado é o “senso do Nume”, ou, se quisermos, da divindade, que faz nascer no sujeito o 

sentimento de criaturalidade. Sagrado é o que se reveste de potência, força e poder e quebra 

a normalidade da vida, rompe os esquemas habituais. Por essa razão o sagrado quer dizer 

separado e algo que não pode ser apreendido ou aprisionado (TERRIN: 223-225). O sagrado 

se refere “ao incomum, ao extraordinário, ao sobrenatural; gera atitudes de medo, de cir-

cunspecção, de sensação do desconhecido” (MARCONI; PRESOTTO, p. 163). 

 Por sua vez o profano (pro-fanum), como já indica a raiz etimológica da palavra, signi-

fica aquilo que está fora do sagrado, fora do templo, do espaço sacro ou diante dele. Profano 

é o que é normal, o que não causa medo, o que pode ser explicado (TERRIN, p. 224-225). O 

profano, pois, “significa o cotidiano, o natural, o comum; implica atitude de aceitação, familia-

ridade, do conhecido” (MARCONI; PRESOTTO, p. 163). De um modo geral, na estrutura das 

religiões, o sagrado e o profano aparecem como duas realidades separadas. Porém, na prá-

tica, as religiões sempre buscaram conduzir o profano ao sagrado e “levar o sagrado ao nível 

mais baixo, isto é, ao profano, criando uma homologia entre os dois planos” (TERRIN, p. 

226). Podemos, então, dizer que o sagrado é a separação do profano e que a religião é a 

tentativa de “cosmização do sagrado” (Berger), entendendo esta última expressão como es-

forço para colocar tudo sob a ótica do sagrado.  

Para a sociologia da religião norte-americana, da qual Berger é o principal represen-

tante, o sagrado é um organizador do caos, da totalidade do mundo; é o que dá sentido ao 

cosmo e legitima situações. Neste sentido, o sagrado não é o que se opõe ao profano, mas 

ao caos (FILORAMO; PRANDI, p. 137-139). Eliade, por sua vez, afirma que o sagrado e o 

profano constituem apenas dois modos diferentes, duas modalidades existenciais assumidas 

pelo ser humano. A relação entre os dois, bem como o modo de entender essas realidades 

vai depender do grau de conhecimento científico adquirido pela pessoa. Assim sendo, a des-

sacralização se tornou uma das características das sociedades modernas. Trata-se da exis-

tência cada vez maior de pessoas não religiosas, que não vêm mais nenhuma dependência 

do mundo e do cosmos dos caprichos de uma divindade (ELIADE, p. 19-22). 

 

c) Elementos antropológicos do sagrado 

Essa constatação da sociologia da religião levou alguns estudiosos a afirmar que os 

deuses são uma criação dos seres humanos, os quais, diante de manifestações da natureza, 

assombrosas, fantásticas e inexplicáveis para a época, atribuíram a causa de tais fenômenos 
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a seres e entidades sobrenaturais. Porém, continuam tais estudiosos, principalmente Feuer-

bach, os “deuses” adquiriram autonomia diante dos humanos e de suas atividades. E isso 

permitiu que os seres humanos pudessem realizar uma operação antropológica importante: 

distinguir o absoluto do transitório, relativizando assim uma série de realidades do mundo. 

Isso também possibilitou, sob certos aspectos, tornar a vida mais leve e menos penosa (Ibid., 

p. 138-139). A psicologia levantou uma suspeita semelhante, afirmando que o ser humano 

primitivo tinha a tendência a personificar e a venerar os fenômenos naturais. Porém, diferen-

te da sociologia da religião, a psicologia afirma que o ser humano  

 

(...) não teria criado a religião, mas a beleza e a magnitude dos fenôme-

nos da natureza despertaram nele sentimentos em relação ao infinito, à 

crença em divindades com poderes de dirigir a natureza. A gênese da 

crença seria o medo do sobrenatural (MARCONI; PRESOTTO, p. 161).  

 

Os estudiosos costumam indicar três instâncias antropológicas que contribuíram para 

a criação do sagrado: o medo, o poder e o desejo (TERRIN, p. 227-230). O medo seria não 

apenas um sentimento, mas a experiência concreta de se encontrar em desvantagem. O po-

der pode ser entendido como aquilo que a pessoa descobre de “sobrenatural” no mundo e 

que lhe causa assombro. Quanto mais inexplicável o fenômeno, mais poderoso e prepotente 

ele se torna. E os que fazem a mediação entre o sagrado e a humanidade se tornam também 

muito poderosos. Já o desejo seria a necessidade de salvação que sentem os seres huma-

nos. Trata-se da busca da própria totalidade, do conjunto de impulsos que levam as pessoas 

na direção da “completude”, da procura de algo que preencha a própria existência. Essa 

busca de completude vai desde o desejo de resolver pequenos problemas, pessoais e soci-

ais, até a necessidade de encontrar meios para enfrentar situações desastrosas e complica-

das. 

Os antropólogos, porém, falam também de variáveis que modificam essas instâncias 

antropológicas (Ibid., p. 230-234). A primeira delas seria a concepção do divino. Se for ver-

dade que as instâncias antropológicas fazem os humanos descobrir o sobrenatural, é tam-

bém verdade que a ação dos deuses sobre os humanos vai depender do modo como as 

pessoas e as culturas concebem esse sobrenatural. Se, por exemplo, a concepção da divin-

dade é de um juiz, a sua ação sobre os seres humanos será diferente daquela onde a con-
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cepção de deus é do tipo materno. Se a concepção de divindade é monoteísta a sua ação 

sobre os humanos será bem diversa daquela na qual se aceita o politeísmo. 

A segunda variável é a configuração social. Dependendo do modo como o grupo soci-

al está organizado, a ideia do divino pode incutir medo e terror ou pode proporcionar segu-

rança e tranqüilidade. Assim sendo, numa ditadura a ideia de deus está associada à insegu-

rança e ao pavor. Do contrário, numa situação de mais democracia e respeito pela dignidade 

da pessoa, a concepção de deus pode propiciar um sentimento de paz e de tranqüilidade. 

Por fim uma terceira variável seria o grau de conhecimento científico das pessoas e culturas. 

Na medida em que as pessoas avançam nos conhecimentos científicos elas tendem a com-

preender melhor a realidade, não sendo mais necessário “incomodar os deuses” para expli-

car certos fenômenos. 

Alguns antropólogos costumam dizer que em determinados ambientes, onde a ideia 

do sagrado está profundamente associada ao medo e ao terror, a ciência é tida como con-

corrente da religião. Porém, a ciência pode se tornar um fator de estímulo do crescimento da 

religiosidade. De fato, se os resultados da ciência não beneficiam todas as pessoas, os ex-

cluídos e as excluídas tendem a correr atrás de magos, xamãs, videntes, cartomantes, cu-

randeiros para tentar resolver aquilo que o progresso científico não consegue resolver (Ibid., 

p. 233-234). 

 

d) Particularidades dos elementos da religião 

Enquanto instituição a religião é formada por vários elementos. Além daqueles já 

mencionados anteriormente, convêm lembrar mais alguns. Antes de tudo os símbolos que 

são os elementos capazes de juntar, de unir duas realidades diferentes (REIMER, p. 82-84). 

Além dos símbolos temos as doutrinas, entendidas como conteúdo racional e orgânico da 

religião; os mediadores que são aquelas pessoas que fazem a ponte entre o sagrado e o pro-

fano, entre o divino e as pessoas; os rituais e ritos que são conjunto de ações que proporcio-

nam o contato com a divindade, com o sagrado. Por fim o espaço sagrado onde se dá o con-

tato com a divindade. Normalmente no espaço sagrado encontramos os objetos e utensílios 

sacros e os momentos fortes chamados de tempo sagrado. 

 

� Símbolo 

Comecemos pelo símbolo, pois ele ocupa um lugar fundamental na estruturação da 

religião. De um modo geral pode-se dizer que o símbolo é tanto um elemento externo (do 
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mundo, da natureza) como um elemento interno do ser humano (palavra, gesto, expressão 

etc.) que revela um sentido para aquilo que está oculto. O símbolo tem um duplo significado: 

aquilo que é real e aquilo que ele significa. Por essa razão a linguagem do símbolo pode não 

só revelar, mas também encobrir. Por isso, segundo Bazán, convém não confundir símbolo 

com signo, com sinal, e nem com emblema. O sinal ou signo é o que foi estabelecido de for-

ma convencional para significar determinadas coisas bem concretas. O emblema é aquilo 

que expressa as particularidades de um determinado ser ou coisa. Do mesmo modo não se 

deve confundir o símbolo com a alegoria, uma vez que essa é a manifestação de um pensa-

mento que representa uma coisa para dar ideia de outra (BAZÁN, p. 16-19). 

O símbolo, do grego symbolon, é aquilo que tem a capacidade de reunir de modo efi-

caz duas realidades que parecem separadas. É aquilo que propõe a quem o vê o sentido e o 

significado de algo que está além dele mesmo. Dessa forma, o símbolo realiza uma transigni-

ficação. Para quem o vê ele não só expressa a sua própria realidade, mas convida o sujeito a 

transportar-se para outra realidade que está além dele mesmo. O símbolo é uma imagem 

reveladora, um reflexo de uma realidade que nele está escondida. Neste sentido pode-se 

afirmar que o símbolo é mais fraco do que a realidade que ele simboliza e, às vezes, até o 

inverso do que ele representa. Ele tem um caráter análogo: é ao mesmo tempo idêntico e 

diferente daquilo que ele revela. Pode-se dar como exemplo disso a cruz que, mesmo sendo 

em si um instrumento de tortura, tornou-se, para os cristãos, símbolo da salvação realizada 

por Cristo (Ibid., p. 17-19). 

 

� Doutrina 

A religião normalmente quer comunicar a sua mensagem. E faz isso utilizando várias 

formas de linguagem. A doutrina, porém, não é apenas a comunicação de experiências reli-

giosas, mas “uma sistematização lógica e elaborada de normas e diretrizes para a vivência 

comunitária ordenada em determinada expressão religiosa” (REIMER, p. 90). Na maioria dos 

casos os problemas e conflitos religiosos acontecem no âmbito da doutrina, por causa da 

possibilidade de interpretações diversas. Isso se verifica particularmente com as religiões do 

livro, ou seja, daquelas que possuem corpo escriturístico, os chamados escritos sagrados. As 

tensões nascem não só no âmbito da compreensão das ideias, mas também, e acima de 

tudo, no espaço da ética e do comportamento moral, resultante das diversas tradições que 

interpretam os textos sagrados. 
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� Mediadores 

Por esse motivo quase todas as religiões possuem os seus mediadores que são aque-

las pessoas que o sistema religioso coloca como responsáveis pela mediação entre a divin-

dade e a humanidade e que também são encarregados de dar a interpretação correta aos 

textos sagrados. Os antropólogos identificaram pelo menos quatro tipos de mediações 

(TERRIN, p. 234-241). Um primeiro tipo é o xamã (do sânscrito sraman, “o eleito das divin-

dades”), que usando a técnica do êxtase, do transe e do sonho descobre meios para curar 

doenças ou para assegurar a passagem do falecido para o além. Ao lado dele podem ser 

colocadas outras figuras como o mago e o adivinho e a figura do pajé, típica de algumas cul-

turas indígenas brasileiras. O segundo tipo é o rei-sacerdote, que em algumas culturas religi-

osas era tido como o único e verdadeiro mediador entre a divindade e a humanidade. O rei-

sacerdote era considerado filho da divindade, o que contribuía para o fortalecimento da ideo-

logia da realeza sagrada e para a crença na superioridade do rei. Baseado neste princípio 

alguns imperadores romanos chegaram a exigir dos súditos o culto à sua pessoa.  

O terceiro tipo é o dos profetas, os quais tiveram, e ainda têm, um papel decisivo no 

judaísmo, no cristianismo e no islamismo. O profeta é aquele que é “agarrado” e “subjugado” 

pela divindade, “forçado” a ser seu porta-voz. O profeta sente o chamado da divindade e não 

resiste a este apelo. De um modo geral os profetas denunciam situações de injustiça e de 

opressão que são consideradas ofensa à divindade. Por fim o quarto tipo, o monge, presen-

te, sobretudo, nas religiões chamadas orientais. Normalmente o monge não tem poder, não 

exerce pressão sobre as pessoas, não tenta capturar a divindade. Sua mediação se funda-

menta essencialmente na força que vem do seu exemplo, da sua simplicidade e pobreza, da 

sua pureza e amabilidade. 

 

e) O ritual e os ritos 

Um lugar todo especial nas religiões é ocupado pelo ritual e pelos ritos. O ritual, dito 

de forma bem simples, é a ação ou ato através do qual as religiões organizam as suas for-

mas de rezar, de cantar, de dançar aos deuses, de fazer oferendas e sacrifícios às divinda-

des. “A ação ritual, realizando a cerimônia de atribuição a todas as entidades das respectivas 

posições, renova o processo do advento da ordem e, implicitamente, caracteriza o sagrado 

como garantia da própria ordem” (MASSENZIO, p. 134). 

Existem pelo menos três formas de rituais. A primeira delas é a oração ou prece, ou 

seja, o modo de invocar ou louvar a divindade. A segunda é a da oferenda que consiste em 
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fazer ofertas à divindade. Tais oferendas podem ser desde frutos da colheita até aos sacrifí-

cios humanos. O terceiro tipo de ritual é chamado de manifestação e consiste basicamente 

em movimentos rítmicos como danças e procissões (MARCONI; PRESOTTO, p. 154-155). 

Em algumas religiões, como é o caso do catolicismo, os três rituais podem ser unificados e 

transformados em um só. O ritual é uma  

 

(...) manifestação dos sentimentos por um ou vários indivíduos, em 

qualquer meio, através da ação. Embora de caráter religioso ou mágico, 

não é tão persistente quanto o culto. Consiste em um tipo de atividade 

padronizada, em que todos agem mais ou menos do mesmo modo, e 

que se volta para um ou vários deuses, para seres espirituais ou forças 

sobrenaturais, com uma finalidade qualquer (Ibid.: 152). 

 

O ritual, por sua vez, é estruturado pelos diversos ritos. O rito é uma espécie de con-

junto de códigos que, unidos entre si, formam um modo de comportamento e de vivência que 

a comunidade ou grupo assume para celebrar diversos momentos da sua existência ou da 

existência das pessoas que a compõem (MASSENZIO, p. 108). Os ritos religiosos “são pro-

cedimentos mais ou menos estereotipados ou elaborados, compostos por atos e símbolos, 

que se manifestam freqüentemente por objetos, e palavras provenientes de um longínquo 

passado” (LABURTHE; WARNIER, p. 206). Neste sentido o rito se diferencia do culto, o qual  

 

(...) é uma série de atos contidos na veneração ou comunicação com se-

res sobrenaturais. Consiste no conjunto de crenças, rituais e divindades, 

associados a objetos, lugares específicos, oficiantes e crentes. Varia na 

estrutura, organização e realização, no tempo e no espaço. Cultuam-se 

espíritos e antepassados” (MARCONI; PRESOTTO, p. 154). 

 

Portanto, o culto não pode ser confundido com o rito. De fato, normalmente, as “ceri-

mônias do culto compõem-se de ritos, mas nem todos os ritos são cultuais” (LABURTHE; 

WARNIER, p. 206). Por meio dos ritos as religiões procuram trabalhar a questão da tempora-

lidade e da fuga do tempo. Neles as estações do tempo e as fases da existência são experi-

mentadas e vividas não só pelo indivíduo em si, mas por toda a comunidade. O mais interes-

sante no rito não é o seu resultado, a sua eficácia, mas aquilo que ele provoca no grupo. E 
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um dos principais resultados da celebração do rito é a mobilização dos membros da comuni-

dade e o reforçamento da solidariedade entre as pessoas do grupo (Ibid., p. 206-214). 

Os estudiosos identificam três tipos de ritos. O primeiro é o propiciatório, também 

chamado de intensificação. Trata-se do rito no qual se suplica a benevolência, o favor dos 

seres ou entidades sobrenaturais. Normalmente isso é feito através de uma cerimônia. O 

segundo tipo é o de passagem ou transição, normalmente realizado no momento em que o 

indivíduo do grupo passa de um estado social para outro. Os ritos de passagem se subdivi-

dem em quatro: de nascimento, de puberdade, de casamento e de morte. Por fim o rito de 

iniciação, o qual consiste na realização de uma cerimônia por ocasião da passagem da pes-

soa para a fase adulta (MARCONI; PRESOTTO, p. 156-157). 

Os antropólogos costumam dar muita importância aos ritos de iniciação. Alguns des-

ses ritos são marcados não só por festas, mas também por competições, provas de resistên-

cia, através das quais os jovens devem mostrar o seu grau de maturidade, demonstrando 

coragem, força, destreza, determinação etc. Incluem experiências que vão desde as instru-

ções, passando pelas reclusões, até as mutilações. De acordo com a maioria dos estudiosos 

estes ritos de iniciação obedecem a uma lógica universal, criam novas identidades para os 

indivíduos, dão acesso ao conhecimento, caracterizam a passagem definitiva para o mundo 

dos adultos e, de um modo geral, são revestidos de religiosidade. Por terem funções diferen-

tes e por serem polissêmicos (com diversos significados) eles são muito importantes para o 

estudo e o conhecimento das culturas (LABURTHE; WARNIER, 207-211).  

Para o estudo da religião esses ritos são muito significativos, uma vez que eles de-

sempenham um papel muito importante na vida do ser humano religioso, o qual coloca sem-

pre o seu ideal naquilo que é transcendente e sobre-humano. Para as nossas culturas des-

sacralizadas esses momentos não passam de acontecimentos comuns, ligados mais aos 

indivíduos e suas famílias. Perderam todo o significado simbólico. Pelo contrário, para o ho-

mem e a mulher religiosos do passado o ser humano só se completava quando era capaz de 

superar a si mesmo.  

Pelos ritos de iniciação os seres humanos demonstravam que queriam ser diferentes e 

que se esforçavam para alcançar essa meta. Neste esforço encontram-se de certa forma 

embutidos os primeiros germes das diferentes éticas que foram sendo aos poucos elabora-

das. O ser humano moderno não tem mais esse élan e, talvez por isso, se encontra perdido, 

sem deuses, sem heróis, sem ideais, sem referenciais e sem ética. E assim sendo, torna-se, 

sem perceber, refém de si mesmo e das suas pretensões. Incapaz de sair de si mesmo, o 
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ser humano moderno corre o risco de beber do seu próprio veneno e ser vítima da sua pró-

pria arrogância (ELIADE, p. 150-174). 

 

f) Espaço sagrado e tempo sagrado 

Nessa dinâmica de religiosidade o espaço sagrado ocupa um lugar fundamental, é 

uma experiência primordial (Ibid., p. 25-61). Por essa razão em praticamente todas as cultu-

ras religiosas os templos e lugares sagrados estão sempre presentes. O espaço sagrado tem 

como que um valor existencial para o ser humano religioso. Mesmo não existindo uma ho-

mogeneidade quanto à sua configuração e significado, o espaço sagrado é um elemento de 

suma importância para as pessoas religiosas. Segundo Eliade ele corresponde à fundação 

do mundo e é uma espécie de ponto fixo, a partir do qual se organiza o estado caótico das 

coisas e a vida real das pessoas. No espaço sagrado o limiar (soleira da porta) tem um signi-

ficado profundo: é o lugar que separa e ao mesmo tempo une o sagrado e o profano. “O limi-

ar é ao mesmo tempo o limite, a baliza, a fronteira que distinguem e opõem dois mundos – e 

o lugar paradoxal onde esses dois mundos se comunicam, onde se pode efetuar a passagem 

do mundo profano para o mundo sagrado” (Ibid., p. 29). 

O espaço sagrado é o lugar da manifestação da divindade, a qual, por sua vez, torna 

sagrado o espaço. Normalmente esse lugar não é escolhido pelos seres humanos, mas indi-

cado pelos deuses. A confirmação de que o lugar é sagrado se dá por meio de um ritual no 

qual se tenta reproduzir exatamente as indicações dadas pelos deuses para aquele lugar. 

Nesse ritual de consagração do espaço sagrado procura-se repetir a lógica da cosmogonia, 

ou seja, o sistema ou teoria que explica a origem do mundo e o seu funcionamento. Nele fica 

evidente que o ser humano só existe por causa da manifestação dos deuses. Por essa razão 

ele precisa permanecer aberto à transcendência e ao transcendente. E o lugar de comunica-

ção com o transcendente é o espaço sagrado. Dada essa função do espaço sagrado ele é 

considerado o centro do mundo, o lugar mais próximo da habitação da divindade. Nele o ser 

humano encontra uma espécie de abertura através da qual ele rompe com o cotidiano e roti-

neiro e se comunica com outro mundo, outra realidade. Neste sentido o lugar sagrado pode 

ser um templo ou até mesmo uma cidade. 

O espaço sagrado ocupa um lugar de destaque mesmo para as culturas religiosas que 

não são dotadas de templos e de cidades sagradas. Neste caso a sacralidade é transferida 

para lugares geográficos, para a natureza, como, por exemplo, as montanhas. De um modo 

geral para o ser humano religioso a Natureza não é totalmente “natural”, mas ela costuma 
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ser revestida de sacralidade (Ibid., p. 99-132). Por ser obra da divindade ela revela de modo 

espontâneo a dimensão do sagrado. Na concepção da pessoa religiosa não há separação 

entre o natural e o sobrenatural. Assim sendo, a simples contemplação de um elemento da 

natureza (céu, montanha etc.) transforma-se naturalmente numa experiência religiosa.  

Na Bíblia hebraica, por exemplo, isso aparece com freqüência, mesmo que para o ju-

deu Deus e mundo não se confundam. Dessa maneira o salmista hebreu pode dizer: “Quan-

do vejo teus céus, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que fixaste, quem é o homem, pa-

ra que nele penses, e o ser humano, para que dele te ocupes?” (Salmo 8,4-5). Entre os abo-

rígines do interior da Austrália o lugar sagrado é um gigantesco monólito chamado por eles 

de Uluru e hoje denominado Ayer’s Rock (KÜNG, p. 19-20). Não faltam os casos de cultos a 

árvores, a vegetação, a pedras, ao sol, a lua e assim por diante. Desse modo, terra, fecundi-

dade, maternidade, mulher, religião se tocam profundamente. Tais experiências de sacraliza-

ção da natureza permitem que a vida normal e a religiosidade se misturem. Tudo isso mostra 

“uma estrutura particular da sacralidade da Natureza; ou, mais exatamente, uma modalidade 

do sagrado expressa por meio de um modo específico de existência no Cosmos” (ELIADE, p. 

129). 

No espaço sagrado estão também os objetos sagrados. Esses objetos normalmente 

são usados nos rituais. Inclusive eles podem ser venerados ou até mesmo adorados. Os 

principais objetos sagrados são: as imagens ou representações da divindade; os objetos ritu-

ais como utensílios, roupas, vasos etc. As máscaras também são objetos sagrados. Essas 

são disfarces usados nos rituais e vão desde as mais simples até as mais ornamentadas ar-

tisticamente. As máscaras podem simbolizar autoridade, prestígio e em alguns casos che-

gam a ter efeitos medicinais (MARCONI; PRESOTTO, p. 154). 

O ser humano religioso também sacraliza o tempo. Ele procura inserir intervalos de 

tempo sagrado no “tempo profano”. De um modo geral o tempo sagrado serve para re-

atualizar eventos que tiveram lugar nos primórdios, no passado mítico (ELIADE, p. 63-98). 

No tempo sagrado acontecem as festas religiosas e as liturgias. Elas servem para reintegrar 

o tempo ordinário ou normal no tempo mítico. Através do tempo sagrado os seres humanos 

religiosos acreditam recuperar o eterno presente e fazer experiência da presença da divinda-

de. Assim sendo, na concepção da pessoa religiosa o tempo sagrado permite que o mundo 

renove-se anualmente e reencontre a sua santidade original. Nessa concepção não há ape-

nas a cessação de um tempo, como pensam as pessoas modernas, mas a abolição do pas-

sado e a cessão do tempo decorrido. O tempo que existiu até então desaparece por comple-
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to e surge um novo tempo. E ao participar das festas sagradas que marcam o tempo sagrado 

as pessoas também são recriadas e passam para uma nova existência. Neste sentido a festa 

sagrada não é a comemoração de um acontecimento do passado, mas a sua reatualização. 

De um modo geral as festas do tempo sagrado acontecem nos templos ou nos lugares 

sagrados. Por meio delas os seres humanos religiosos acreditam que se tornam contempo-

râneos dos deuses. Creem que por meio delas podem reencontrar a plenitude da vida e ex-

perimentar a sensação de existir como criaturas dos deuses. Podemos então afirmar que na 

sacralização do tempo se encontra uma das grandes aspirações de todo ser humano: voltar 

àquele estado original do mundo nascente que assegura uma vida realmente feliz. Trata-se 

do desejo de uma vida autêntica, simples, mas carregada de significado e de sentido. Por 

isso ele está disposto a colaborar com as divindades, fazendo de tudo para reestabelecer 

este estado originário de existência. Podemos então afirmar que neste elemento da religiosi-

dade nós encontramos não só a sede do sagrado, mas também a sede do ser, entendendo 

isso como desejo profundo de autenticidade e de felicidade. 

 

g) Outros elementos da análise antropológica do fen ômeno religioso 

Para concluir essa primeira parte da análise da religião como sistema representativo e 

cultural, abordaremos brevemente outros elementos interessantes: magia, sincretismo, tabu 

e tótem. 

 

• Magia 

Por magia entende-se a crença ou atribuição de poderes sobrenaturais a coisas ou 

objetos, capazes de interferir automaticamente no curso dos acontecimentos. Além disso, a 

magia seria o controle dessas forças sobrenaturais por meio de fórmulas, rituais e ações. 

Seria também a técnica para controlar a natureza, com a finalidade de obter coisas ou preca-

ver-se de forças misteriosas. Na magia o feiticeiro ou mago manipula as forças sobrenaturais 

através de rituais, ações, objetos, mágicas, formulas verbais ou por meio de encantamentos. 

Há quem acredite que a magia não se distinga da religião (LABURTHE; WARNIER, p. 235). 

Outros antropólogos, porém, veem diferença pelo fato de que a magia não crê em seres es-

pirituais. Apenas atribui poderes sobrenaturais a coisas ou objetos (MARCONI; PRESOTTO, 

p. 163-165). 

Há antropólogos que procuram ver uma relação entre o plano psicológico e a magia 

(LABURTHE; WARNIER, p. 325-328). Afirmam que quando acontece alguma coisa de nega-
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tivo com a pessoa é porque ela cedeu a uma situação de medo e se “deixou enfeitiçar”. O 

estado de angústia termina por atingir o sistema nervoso e precipitar as coisas. Neste caso 

 

(...) “o medo é acompanhado de uma atividade intensa do sistema nervoso lin-

fático que, caso o indivíduo não encontre resposta para a situação, desorgani-

za-se, e, em algumas horas, às vezes, provoca uma diminuição do volume san-

güíneo e a queda da pressão, acarretando danos irreparáveis nos órgãos da 

circulação” (Ibid., p. 325). 

 

O mesmo aconteceria nos casos em que a magia funciona de forma positiva, como 

está comprovado cientificamente através das experiências feitas com placebos, substâncias 

desprovidas de qualquer elemento fármaco e curativo. A confiança, a fé individual ou grupal, 

a vontade de recuperar a saúde seriam suficientes para fazer desaparecer os sintomas de 

uma doença (Ibid., p. 328-331). Isso mostra como as sociedades mais tradicionais, os grupos 

religiosos, possuem formas de resolver seus problemas às vezes mais eficazes do que aque-

les considerados moderníssimos e infalíveis. 

Os estudiosos falam de cinco tipos de magia: a) Analógica ou imitativa por meio da 

qual o semelhante produz o semelhante e o efeito se parece com a causa (exemplo: fazer 

um boneco representando a pessoa e espetá-lo com alfinetes); b) Contagiosa, isto é, a cren-

ça de que o contato com alguém ou alguma coisa produza um efeito que perdura mesmo 

quando distante (exemplo: tocar numa imagem de santo); c) Simpática, no sentido mágico da 

expressão, feita para exercer influência sobre as pessoas (as famosas “simpatias”); d) Bran-

ca, ou seja, aquela boa ou benéfica; e) Negra, quando considerada má ou maléfica (Ibid., p. 

164-165). Na distinção entre magia negra e magia branca pode estar um elemento de pre-

conceito e de discriminação contra os negros e suas culturas. Por isso vale a pena prestar 

muita atenção ao uso destes termos, evitando tudo aquilo que possa discriminar os afrodes-

cendentes e suas expressões culturais. 

O conceito de magia se consagrou a partir das pesquisas feitas por Mauss entre os 

habitantes da Melanésia. Para esse antropólogo a magia está relacionada à mana, uma pa-

lavra que, para este povo, quer dizer ao mesmo tempo uma força, um ser, uma ação e uma 

qualidade. A magia é uma potência indeterminada que toca espíritos e humanos e se sobre-

põe à realidade, ao normal. Como tal, foge das regras ordinárias e cria juízos de valor que 

expressam sentimentos sociais. Neste sentido seria uma categoria do pensamento coletivo 
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que se reflete nas individualidades, estabelecendo regras de conduta e limites para o agir 

pessoal e grupal. Desta forma a magia tem uma função social, uma vez que é capaz de es-

tabelecer convenções, definir signos e realizar uma verdadeira pressão sobre grupos e pes-

soas, até chegar ao consentimento, no consenso coletivo (MASSENZIO, p. 118-132). 

Podemos concluir dizendo que a magia tem a função de oferecer ao ser humano a ca-

pacidade de enfrentar as mais diversas formas de risco. Em muitas culturas e sociedades, 

toda vez que a pessoa se encontra diante de uma crise apela para a magia, uma vez que 

este recurso possibilita ao ser humano não desistir de sua luta e de seus objetivos. A magia 

permite que as pessoas conheçam seus limites e encontrem uma saída para os diversos 

problemas e impasses (Ibid., p. 76-80). Ela se diferencia da religião porque não há necessi-

dade de um deus e porque visa o controle sobre o mundo e sobre a realidade. Neste sentido 

alguns antropólogos acreditam que a magia possui um aspecto muito positivo. Funcionaria 

como uma espécie de protesto, permitindo que a pessoa se oponha às forças da natureza e 

se recuse a ser dominado por ela. Por meio da magia o ser humano incorpora o mundo à sua 

realidade interior e, de forma dinâmica, transforma o ambiente onde vive e atua (Ibid., p. 95-

99). 

 

• Sincretismo 

Infelizmente entre nós a palavra “sincretismo” costuma ter um sentido pejorativo. Al-

gumas religiões o consideram algo ruim, negativo e nocivo para a vivência do seu credo. Po-

rém, no seu significado mais antigo o sincretismo não tinha este sentido negativo. Ele possu-

ía uma dimensão positiva sendo entendido como aliança, ou seja, como frente comum ou 

unidade entre as diversas crenças. A concepção negativa de sincretismo aparece no século 

XVI, no âmbito das controvérsias entre católicos e reformadores protestantes, passando, a 

partir de então, a significar a mistura de elementos religiosos diferentes que, combinados 

entre si, seriam prejudiciais para os credos religiosos (BÁZAN, p. 224-227).  

No Brasil, em razão da nossa configuração história nos últimos quinhentos anos, o 

sincretismo religioso se desenvolveu em um ambiente de conflito, particularmente entre o 

catolicismo português do senhor de engenho e os cultos africanos trazidos pelos escravos 

negros. Neste sentido ele foi e ainda é “um processo que se propõe solucionar conflitos e 

problemas num dado contexto cultural. O sincretismo possui como característica a mescla, a 

fusão e a simbiose de elementos culturais” (BITTENCOURT FILHO, p. 63). Desenvolveu-se, 

pois, e se manifestou em situações de conflito, nas quais determinados grupos culturais fo-



 18 

ram e ainda são obrigados a encontrar formas alternativas de religiosidade para resistir, para 

fugir da perseguição e para preservar a identidade (Ibid.: 62-81).  

Sabemos, porém, que toda e qualquer religião, inclusive o cristianismo, é, de certa 

forma sincrética, uma vez que não existe nenhuma experiência religiosa em estado puro. 

Assim sendo, o sincretismo “não constitui um mal necessário nem representa uma patologia 

da religião pura. É sua normalidade como momento de encarnação, expressão e objetivação 

de uma fé ou experiência religiosa” (BOFF, p. 151). As religiões são dinâmicas e não coisas 

fixas. Ao longo da história elas sofrem alterações. Suas identidades não são absolutas, pois 

dependem de tantas outras. Por isso podemos afirmar “que nenhuma religião é totalmente 

original. Todas as religiões dependem de outras religiões mais antigas, que por sua vez são 

formações que se devem a uma visão precedente; em outras palavras, são formações sin-

créticas” (TERRIN, p. 338). 

A formação do sincretismo se dá através de um processo (BERKENBROCK, p. 134-

143). Inicia-se num nível horizontal, isto é, passando do estar ao lado do outro para o estar 

junto com o outro. Em seguida passa para um nível vertical, ou seja, para uma evolução que 

vai se dar nos diversos grupos e de formas diferentes nas diversas regiões. Quando tem iní-

cio o processo de sincretismo existe a impressão de uma grande confusão. Os elementos 

religiosos ficam como que “empilhados”, sem uma ordem definida, sem que as pessoas per-

cebam nenhuma contradição nisso. Aos poucos, porém, esta “confusão” vai se desfazendo e 

os diversos elementos vão sendo ordenados de acordo com o objetivo do sincretismo. 

Hoje é possível afirmar a existência de seis tipos de sincretismo: a) de adição: apenas 

acrescentando elementos, sem preocupar-se com a relação entre eles; b) de acomodação: 

adequar-se ao elemento mais forte; c) de mistura: diluindo um elemento em outro; d) de con-

cordismo: na fórmula, nos ritos, nas expressões, de modo que todos fiquem contentes; e) de 

tradução: utilizando categorias, tradições e expressões de outra religião para comunicar a 

própria mensagem; f) de refundição: abertura para expressões religiosas diferentes, assimi-

lando-as e reinterpretando-as a partir dos critérios próprios (BOFF, p. 147-149).  

 

• Tabu 

O tabu é considerado por muitos antropólogos como sendo o elemento negativo da re-

ligião. Consiste basicamente na proibição ou alerta (cuidado) em relação a certos atos, ge-

ralmente relacionados a representações mágico-religiosas. O tabu é símbolo de precaução 
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contra coisas essencialmente perigosas. Por isso a violação do tabu pode resultar em castigo 

para o infrator.  

Pode-se então afirmar que o tabu é um conjunto de normas que, infringidas, levam o 

sobrenatural a prejudicar o infrator. De um modo geral os estudiosos afirmam que o tabu de-

sempenha três funções nos grupos religiosos. Em primeiro lugar serve para manter o espírito 

do temor do sobrenatural. Além disso, serve para unir os membros de um grupo social. E, 

por fim, é elemento básico de controle social (MARCONI; PRESOTTO, p. 165-166). 

 

• Totem 

O totem é um ser animado ou inanimado do qual, segundo crenças antigas, descen-

dem os membros de um determinado clã. É o pai ancestral e, quando se trata de um animal 

ou planta, os indivíduos de um mesmo grupo não o podem matar e nem comer (exemplo: a 

vaca na Índia). O tótem se transmite por herança e é a fonte de tabus e de interditos. O tótem 

é símbolo de um vínculo parental ou de adoção a uma comunidade ou poder superior 

(SCHLESINGER; PORTO, p. 363). 

Podemos então afirmar que o tótem é um ser que é considerado o antepassado da ra-

ça. É o parente que teria dado origem ao clã que, inclusive, procura adotar o seu nome. É ele 

que justifica determinadas interdições, como por exemplo, a proibição de uma pessoa casar 

com alguém do mesmo clã (LABURTHE; WARNIER, p. 218-219). Alguns antropólogos afir-

mam que o totemismo foi a primeira forma de religião e de moral. Outros, como é o caso de 

Eliade, defendem que o totemismo não se difundiu pelo mundo e, por essa razão, não pode 

ser considerado a forma mais antiga de religião (ELIADE, p. 12). 

No totemismo temos uma espécie de “aliança” entre um determinado grupo social e a 

natureza e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de acolhida do diferente. Ele permite a uni-

ão de um mesmo grupo, o acolhimento do diferente e da diferenciação. A lógica do totemis-

mo, se assim podemos dizer, é a de relacionar as pessoas entre si e igualmente propor o 

respeito por quem e por aquilo que é diferente (DAMATTA, p. 133-142). 

  

2. A cultura religiosa brasileira 

 Depois de termos estudado a religião como sistema representativo e cultural podemos 

agora passar à análise da cultura religiosa brasileira. Trata-se somente de uma panorâmica, 

já que não será possível um aprofundamento dessa questão tão complexa em apenas algu-

mas páginas (MOREIRA, 2004: 111-125) 
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a) A configuração da Matriz Religiosa Brasileira 

Os estudiosos do fenômeno religioso no Brasil são unânimes em afirmar a existência 

de um substrato religioso-cultural brasileiro, ou seja, de uma mentalidade religiosa média dos 

brasileiros (BITTENCOURT FILHO, p. 31-81). Trata-se de uma complexa interação de idéias 

e símbolos religiosos que se amalgamaram e se fundiram, ao longo dos séculos. Essa matriz 

religiosa é uma representação coletiva que ultrapassa até mesmo a situação da classe onde 

as pessoas se encontram. 

A configuração da matriz religiosa brasileira se deu pela confluência de seis grandes 

vertentes: 1) Catolicismo ibérico e a magia européia; 2) As religiões indígenas; 3) As religiões 

africanas; 4) O protestantismo histórico; 5) O espiritismo europeu; 6) O catolicismo romani-

zado. Pode-se então afirmar que o sucesso de uma proposta religiosa no Brasil vai depender 

diretamente da sua relação explícita ou implícita com essa matriz; caso haja um distancia-

mento dessa matriz poderá haver um esvaziamento ou até esgotamento de tal proposta. 

No século XVI, quando os portugueses chegaram ao Brasil, a religião do povo na Eu-

ropa estava impregnada de uma visão mágica do mundo, recoberta de folclores, cuja origem 

estava nos cultos religiosos pré-cristãos e que o catolicismo não conseguiu eliminar. Dentro 

da cosmovisão da época era impensável a descrença, alguém que não acreditasse em al-

guma coisa. Aos poucos o Brasil passou a ser visto pelos europeus como um paraíso, cheio 

de belezas naturais, mas também como uma terra povoada de demônios, perigos e dificul-

dades. O nosso país era considerado a terra dos sofrimentos, o purgatório, ou, no dizer de 

muitos, “o quinto dos infernos” para onde eram mandados os degredados e sentenciados. 

Por esse motivo os habitantes nativos eram também demonizados, sendo um álibi para a 

escravidão (Ibid., p. 46-62). 

Esta visão prevaleceu até o século XVIII, embora a prática religiosa colonial mesclas-

se elementos católicos, negros e indígenas, com certa tolerância da Igreja Católica, mesmo 

tentando impor-lhes limites. Os brancos não tinham muitas dificuldades em acolher as cren-

ças religiosas dos negros e dos índios porque guardavam no inconsciente coletivo os ele-

mentos ancestrais das religiões mágicas europeias anteriores ao cristianismo. Por sua vez os 

índios e os negros não encontravam dificuldades para aceitar a cosmovisão católica porque 

o seu mundo também estava carregado de mistérios e de espíritos e personagens míticos. 

Sendo uma sociedade tipicamente agrária, a religiosidade no Brasil colônia continha muitos 

elementos dos cultos ancestrais ligados às forças da natureza. 
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Essa religiosidade que cultivava uma harmonia com a natureza foi depois reprimida 

pela concepção maniqueísta do mundo que separava o natural do espiritual, desprezava o 

corpo e conduzia na direção de uma abstração da relação com o Transcendente. Isso fez 

com que o negro e o indígena passassem a associar a Igreja Católica com o poder dominan-

te. Da relação do povo com o poder dominante foi resultando uma visão sintética dando as-

sim origem ao sincretismo religioso. Como no período colonial a organização religiosa estava 

sob o controle do proprietário e chefe de família, foi possível certa criatividade.  

As confissões religiosas resultantes da Reforma promovida na Europa por Lutero e 

Calvino no século XVI tiveram dificuldades de se instalar no Brasil, apesar de algumas tenta-

tivas promovidas por calvinistas franceses e por reformadores holandeses. As chamadas 

Igrejas históricas protestantes, provenientes da Reforma, só vão se firmar no Brasil com as 

imigrações acontecidas no final do século XIX e início do século XX. Ainda no final do século 

XIX acontece o transplante de movimentos religiosos nascidos nos Estados Unidos que inici-

almente são chamados de protestantes, mas atualmente se tornaram conhecidos como e-

vangélicos. Também no século XIX chega ao Brasil o espiritismo kardecista, sendo bem aco-

lhido pela classe média e, mais tarde, por outros seguimentos da sociedade. 

No momento atual há um crescimento significativo dos evangélicos, especialmente 

das chamadas Igrejas pentecostais e neopentecostais. Pesquisas apontam que até 2030 os 

evangélicos superarão os católicos em número de adeptos. Também os espíritas têm cresci-

do bastante nos últimos anos e a doutrina kardecista vem tendo cada vez mais adesão das 

pessoas. A influência do espiritismo tem sido muito forte nos espaços midiáticos com o lan-

çamento de filmes e com a introdução da doutrina kardecista nas novelas da televisão brasi-

leira. Nos últimos anos existe também um esforço por parte de grupos indígenas e institui-

ções que os apoiam (FUNAI, CIMI, ONGs etc.) no sentido de recuperar suas religiosidades. 

Essas religiosidades são as mais antigas do continente americano, superando cronologica-

mente todas as outras que chegaram muito tempo depois. Porém, elas foram desprezadas, 

maltratadas e desmontadas nos últimos cinco séculos, sobretudo pela atuação etnocêntrica 

de alguns grupos cristãos. Por fim, deve-se dizer ainda que a configuração religiosa do Brasil 

tem sido modificada nos últimos anos pela presença cada vez maior de mulçumanos, budis-

tas, hinduístas e religiões “esotéricas” como, por exemplo, a Nova Era. Embora esses grupos 

ainda sejam minorias, conseguem ter impacto na sociedade brasileira, especialmente pela 

adesão de pessoas famosas do mundo artístico. 
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b) Movimentos messiânicos no Brasil 

Esse processo de configuração da religiosidade brasileira tem certo vínculo com a si-

tuação sociopolítica de cada época. De fato os traumas decorrentes da espoliação e da re-

pressão suscitaram desejos de libertação que foram transplantados para o plano simbólico, 

de maneira particular para o âmbito religioso. Por essa razão foram muito comuns entre nós 

os messianismos, movimentos de resistência alimentados por algum tipo de religiosidade 

(Canudos, Contestado, Pedra Bonita, Juazeiro do Norte, Comunidades Eclesiais de Base, 

etc.). Também entre os indígenas havia algo semelhante como, por exemplo, o mito da Terra 

sem Males. Podemos então afirmar que, no Brasil, a religião está freqüentemente associada 

à luta e à resistência. “A religião é uma manifestação da cultura espiritual, e por isto mesmo 

persistente e capaz de resistir, mais do que qualquer outra manifestação, à dissolução por 

vezes imposta pelos conflitos de culturas, como foi o caso da colonização” (BITTENCOURT 

FILHO, p. 63). 

Durante muito tempo tentou-se desacreditar esses movimentos associando-os ao fa-

natismo e à ignorância. Dizia-se que eles eram o resultado de “um patrimônio de magia reli-

giosa” proveniente da mistura da religião mágica dos portugueses com o misticismo dos indí-

genas e africanos. Embora se reconhecesse a matriz religiosa desses movimentos, se procu-

rava atribuir-lhe uma perspectiva negativa, afirmando-se que eles oscilavam entre a ingenui-

dade e o fanatismo religioso. O sistema social, político e religioso da época em que os movi-

mentos messiânicos eclodiram não podia reconhecer neles uma dimensão positiva e signifi-

cativa. Por essa razão procurava de todo modo destituir-lhes de qualquer importância e valor. 

Para o sistema de então tudo não passava de verdadeira insânia, resultado da ignorância de 

uma população paria, desprezível, que havia abandonado as verdadeiras tradições e os bons 

costumes. E o fato de que tais movimentos aconteceram em localidades do interior do país 

reforçava ainda mais essa hipótese, uma vez que, para os letrados que residiam nas capi-

tais, as populações interioranas eram marcadas por influências espúrias e por uma fé pouco 

ortodoxa (BARROS, p. 3-41). 

Hoje, porém, já estamos conseguindo mudar essa mentalidade. Estudos sérios estão 

provando que os movimentos messiânicos eram genuinamente religiosos e resultantes de 

um processo no qual a religiosidade alimentava o desejo de superação de determinadas in-

justiças. Não se tratava, como chegaram a pensar alguns, de movimentos políticos, resultan-

tes de uma consciência política, que recorriam à luta armada para realizar a libertação. As 

pessoas que participavam desses movimentos não tinham tal consciência. Não tinham cons-
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ciência de que era massa explorada e não conheciam a luta de classe (Ibid., p. 45-48). To-

davia isso não significa que tais movimentos eram desprovidos de qualquer consciência e de 

qualquer conhecimento. Os integrantes desses movimentos eram pessoas profundamente 

religiosas que acreditavam na vinda de um Messias que iria libertá-los do sofrimento. A partir 

dessa crença se dispunham a colaborar para antecipar a vinda do Messias e a chegada dos 

novos tempos (Ibid., p. 49-57). 

Não podemos ocultar que por trás desses movimentos estavam problemas sérios que 

marcaram e ainda marcam o Brasil a partir da colonização portuguesa. Questões como a 

concentração fundiária, a desigualdade social, o coronelismo, a dominação e manipulação 

dos pobres por parte da classe dominante e a política de mando não deixaram de influenciar 

o surgimento desses movimentos (QUEIROZ, p. 17-193). Porém, não se pode mais aceitar a 

tese do fanatismo e da ignorância. Aliás, como afirma muito bem Queiroz, precisamos rever-

ter esse senso comum que tende a identificar os movimentos messiânicos e seus líderes 

com o fanatismo religioso e a esperteza. As pessoas que aderiam a esses movimentos, par-

ticularmente os seus líderes, não eram fanáticos, malandros, espertalhões, ou embusteiros, 

como, durante muito tempo, se tentou afirmar. Tais opiniões negativas são desprovidas de 

qualquer fundamentação científica e hoje não resistem a uma análise crítica mais severa. 

Pelo contrário, estes homens e mulheres eram pessoas bem intencionadas, sérias, humildes 

e que, movidas por uma fé inabalável, lutaram e resistiram até o fim (Ibid., p. 102-105). 

 

c) Configuração do sincretismo religioso brasileiro  

 Como dizíamos antes, no processo de configuração da religiosidade brasileira o sin-

cretismo religioso está presente. Provavelmente o sincretismo, especialmente nos cultos a-

fro-brasileiros, seja a principal característica da religiosidade brasileira (BERKENBROCK, p. 

132-143). Por isso autores como Bittencourt Filho chegam a afirmar que o sucesso de uma 

proposta religiosa em nosso país dependerá do modo como os seus propositores saberão 

acolher, mesmo que de modo implícito, essa realidade do sincretismo (BITTENCOURT 

FILHO, p. 31-46).  

Porque os colonizadores, de modo particular os clérigos, demonizavam a religiosidade 

indígena e os cultos afros, vendo-os como idolatria, essas formas religiosas foram sendo di-

recionadas para uma religiosidade camuflada. Aparentemente aceitavam-se as práticas reli-

giosas ditadas pelos colonizadores, mas de forma velada se cultivava condutas transgresso-

ras. Tratava-se de uma forma oculta de resistência que deu origem a um vasto e complexo 
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processo sincrético, de modo que se pode dizer que a crença em poderes mágicos, mesmo 

que de forma velada, permaneceu no imaginário religioso brasileiro. Assim sendo, é possível 

afirmar que o sincretismo é um processo que busca solucionar conflitos e problemas dentro 

de um determinado contexto cultural. Sua característica principal é a mescla, a fusão, a sim-

biose de vários elementos culturais. 

No Brasil o sincretismo religioso não ocorreu da mesma forma em todos os lugares. 

Todavia pode-se afirmar que a mesclagem dos diversos elementos se dá a partir de um nú-

cleo comum que é o seu objetivo: unir para resistir e vencer os desafios. Sempre que havia 

necessidade de enfrentar a repressão colonizadora buscava-se fazer uma nova síntese para 

resistir e seguir adiante. Embora as relações fossem desiguais, percebe-se que as maiorias 

empobrecidas foram suficientemente criativas para não permitir que a ideologia dominante 

solapasse de vez os seus sonhos. 

Dentro do sincretismo religioso brasileiro é marcante o sistema de identificação dos o-

rixás africanos com os santos católicos. No Candomblé, “os Orixás são forças ou entidades 

não físicas, que controlam e regulam tanto os acontecimentos cósmicos como os fenômenos 

naturais, que determinam tanto a vida social, como a vida individual das pessoas” 

(BERKENBROCK, p. 224). O número de orixás no Candomblé brasileiro é bem menor do 

que o número de orixás conhecidos na África. No Brasil são conhecidos dezessete orixás, 

não havendo uma hierarquia unificada e nem um sistema único de parentesco. Além disso, a 

importância de cada orixá varia tanto de local como de culto (Ibid., p. 228-250).  

O processo de identificação entre orixás e santos católicos começa com a semelhan-

ça, uma vez que tanto os orixás como os santos católicos são seres que intercedem pelas 

pessoas junto a Deus. Em seguida há uma ligação cultural através da qual se faz uma identi-

ficação entre as tarefas dos orixás e as dos santos católicos. Dessa forma algumas respon-

sabilidades dos orixás são identificadas com aquelas dos santos católicos. Assim, por exem-

plo, a função de Santa Bárbara é proteger as pessoas contra os raios e os trovões. Logo ela 

passa a ser identificada com Iansã, orixá africano que tem a mesma responsabilidade. Por 

fim acontece uma identificação no âmbito da organização social. Os negros se organizam em 

“nações” e se juntam também nas irmandades católicas, que, por sua vez, estavam sob a 

proteção de um determinado santo católico. Aos poucos, o altar católico passa a fazer parte 

dos terreiros de candomblé e as pessoas do candomblé freqüentam sem maiores problemas 

as igrejas católicas. O orixá passou a ser a tradução africana dos nomes dos santos da Igreja 

Católica e esses a tradução portuguesa dos nomes africanos dos orixás (Ibid., p. 138-140). 
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Expressão significativa do sincretismo religioso brasileiro é a Umbanda. Ela nasce por 

volta de 1900, e o ano de 1908 é considerado pelos umbandistas o ano oficial de seu nasci-

mento. A Umbanda tem início a partir das crenças dos bantos num ser superior e criador do 

mundo. Os bantos costumavam invocar os espíritos dos antepassados falecidos. Eles come-

çam, por volta de 1900, a se organizar em grupos que inicialmente são chamados de Cabula 

e, mais tarde, de Macumba. Logo depois esses grupos começam a receber a influência da 

tradição yoruba, sendo os espíritos substituídos pelos orixás. Com a influência do Candom-

blé chega também a influência do catolicismo e a identificação entre orixás e santos foi as-

sumida pelos grupos de Macumba. Mais tarde esses grupos recebem também a influência do 

espiritismo kardecista e passam a organizar uma hierarquia de espíritos, fazendo uma distin-

ção entre espíritos superiores e espíritos inferiores. A confluência desses quatro elementos 

religiosos foi a base para o surgimento da Umbanda que, aos poucos, começou a se apre-

sentar como um novo movimento religioso. Entre os anos 20 a 40 do século passado esta 

nova religião se organizou de modo definitivo no Rio de Janeiro e se espalhou pelo país. Ela 

foi chamada também de Quimbanda, mas aos poucos os seus adeptos foram rejeitando es-

ses nomes, tendo em vista o seu caráter pejorativo e adotando o nome definitivo de Umban-

da. Portanto, a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira (BERKENBROCK, p. 148-

154). 

Por ser uma religião recente, a Umbanda ainda está em processo de configuração. 

Mas já é possível reconhecer algumas de suas características doutrinárias comuns. Antes de 

tudo o seu caráter de religião monoteísta, acreditando num ser supremo. Em seguida a cren-

ça na existência de espíritos ou entidades, alguns deles identificados tanto com os orixás 

africanos como com os santos da Igreja Católica. Porém o mundo dos espíritos não se reduz 

a isso, mas está povoado por tantos outros (espíritos da tradição banto, de africanos, de es-

cravos, de índios, de crianças e de falecidos). Na Umbanda há uma hierarquia dos espíritos 

que são divididos em grupos, chamados de “linhas”, as quais, por sua vez, são divididas em 

“falanges” ou “legiões”. Cada linha tem sete falanges e cada falange o seu líder. A terceira 

característica doutrinária da Umbanda é a crença na possibilidade de contatos entre os espí-

ritos e as pessoas e as atividades religiosas na Umbanda são desenvolvidas em torno dessa 

crença. De um modo geral, acredita-se que o contato dos espíritos com as pessoas se dá 

através do médium e tem como finalidade a prática da caridade. Por fim, faz parte da doutri-

na umbandista a crença no desenvolvimento do espírito e na reencarnação (Ibid., p. 154-

159). 
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d) Características atuais da religiosidade brasilei ra 

 Chama a atenção na religiosidade brasileira atual, a coexistência numa mesma pes-

soa de concepções religiosas, filosóficas, doutrinárias às vezes opostas e até mesmo racio-

nalmente inconciliáveis. Além disso, nota-se a tendência ao misticismo, ou seja, ao êxtase 

(ápice da experiência do sagrado), despido do discurso religioso e teológico elaborado pelos 

especialistas. Igualmente percebe-se a crença na possessão de divindades, forças e espíri-

tos sobrenaturais, independentemente do credo que dizem professar. Esse traço ultrapassa 

as fronteiras confessionais e as filiações religiosas (BITTENCOURT FILHO, p. 62-81). 

Há entre nós o que se costuma chamar de domínio da prática religiosa sem sistemati-

zação especializada. Os brasileiros, de um modo geral, elaboram um processo de reapropri-

ação, de reinterpretação, de reinvenção de conteúdos. Adotam um elenco de crenças e de 

comportamentos religiosos, independentemente do grau de consciência que têm de tais 

crenças e comportamentos. Por isso é muito comum uma forte procura por experiências reli-

giosas sem muita preocupação com uma pertença formal a uma religião ou confissão religio-

sa. Assim sendo, o trânsito religioso, isto é, a passagem constante de um grupo religioso pa-

ra outro, a troca de espaços e de estilos de religiosidade, está na ordem do dia. Do mesmo 

modo cresce a múltipla pertença, ou, pelo menos, a busca por experiências religiosas em 

lugares diferentes (STEIL, p. 7-16). 

Neste contexto nota-se a existência de um paradoxo. Os intelectuais e os integrantes 

das classes dirigentes buscam socorro espiritual entre os empobrecidos e iletrados e estes 

tentam assimilar e reproduzir a cultura religiosa erudita. Do mesmo modo percebe-se o cres-

cimento e aceitação dos novos movimentos religiosos que estão relacionados com o cres-

cente processo de urbanização do país. Por isso aumenta também o risco de manipulação 

das pessoas através das numerosas ofertas e promessas de salvação e de solução de pro-

blemas, feitas por alguns movimentos religiosos. 

Infelizmente, por trás disso pode estar um grande aparato ideológico e grupos que não 

querem a formação da consciência crítica do povo, financiando a expansão de determinadas 

expressões religiosas que contribuem para a alienação. De fato, o método usado por deter-

minados movimentos religiosos, leva as pessoas à suspensão total da atitude racional e dá 

muita ênfase ao espetacular, ao jogo emocional, ao transe, às possessões diabólicas, favo-

recendo a passividade diante das injustiças do sistema sócio-político-religioso e, portanto, a 

manipulação por parte dos grupos politicamente e socialmente dominantes. Neste método a 
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instrumentalização da linguagem e dos símbolos é muito forte especialmente quando usados 

na mídia, visando o ganho de novos adeptos. O que podia ser sinal de libertação e de vida 

para as pessoas pode se tornar mero instrumento de escravidão. Neste sentido se entendem 

muitas das críticas feitas à religião, como, por exemplo, aquelas de Feuerbach e de Marx 

(ZILLES, p. 99-135). 

 

Algumas observações conclusivas 

Dentro desse contexto cresce a “religião de clientela” que recorre a forças sobrenatu-

rais e até à magia para tentar explicar fenômenos e situações que não precisam de explica-

ções do além para ser entendidas. Desse modo a religião passa a ser uma resposta localiza-

da para problemas localizados, perdendo a sua capacidade de ser interlocutora da socieda-

de. No atual contexto brasileiro a maioria das expressões religiosas parece cair na tentação 

de concorrer com as outras. É a tentação da funcionalização da religião: tornar-se, simples-

mente, uma prestadora de serviços religiosos à sociedade, esvaziando, assim, a sua dimen-

são de instância interpeladora. Isso aparece com muita força na chamada “teologia da pros-

peridade”, através da qual as religiões vão prestando serviços de acordo com as necessida-

des dos fiéis. São muitas as pessoas que hoje buscam esses serviços e têm encontrado um 

retorno satisfatório. 

O risco, portanto, é de que as religiões, para serem modernas, terminem por “vender-

se” como mercadoria agradável, light, sob a alegação de que “o povo quer”. E ao tornarem-

se apenas prestadoras de serviços religiosos as religiões fogem do compromisso ético, trans-

formando-se numa espécie de suporte, de justificativa para atitudes narcisistas e para a sub-

jetividade fechada, além de fazerem o jogo do grupo dominante que mantém a maioria da 

população numa situação de pobreza e de absoluta miséria. Pode acontecer então o que 

Wolff chama de “religião sem o humano”, ou seja, a substituição das reais necessidades das 

pessoas por bens apenas simbólicos. Esta forma de religiosidade interessa aos sistemas 

injustos porque não oferece a possibilidade de um confronto entre as exigências éticas e as 

práticas econômicas, sociais e políticas que ameaçam a vida. Desse modo a religião contri-

bui para que não haja responsabilidade social, reforçando e alimentando a exclusão social e 

não incentivando a solidariedade. A religião que opta por esse caminho realça excessiva-

mente a dimensão do divino, mas termina “dando as costas para o humano” (WOLFF, p. 

223-224). 

 



 28 

3. Bibliografia Consultada 

BARROS, Souza. Messianismo e violência de massa no Brasil. São Paulo: Civilização 

Brasileira, 1986. 

BAZÁN, Francisco García. Aspectos incomuns do sagrado. São Paulo: Paulus, 2002. 

BERKENBROCK, Volnei J. A experiência dos Orixás. Um estudo sobre a experiência 

religiosa no Candomblé. Petrópolis: Vozes, 1998.  

BITTENCOURT FILHO, Matriz Religiosa Brasileira. Religiosidade e mudança social. 

Petrópolis: Vozes, 2003. 

BOFF, Leonardo. Igreja: carisma e poder. Ensaios de Eclesiologia Militante. Petrópo-

lis: Vozes, 1982, 3ª edição.  

DAMATTA, Roberto. Relativizando. Uma introdução à Antropologia Social. Rio de Ja-

neiro: Rocco, 1987. 

ELIADE, Mircea. O Sagrado e o Profano. A essência das religiões. São Paulo: Martins 

Fontes, 2001, 5ª edição. 

FILORAMO, Giovanni; PRANDI, Carlo. As ciências das religiões. São Paulo: Paulus, 

2003, 3ª edição. 

KÜNG, Hans. Religiões do mundo. Em busca dos pontos comuns. Campinas: Verus, 

2004. 

LABURTHE, Philippe; WARNIER, Jean-Pierre. Etnologia-Antropologia. Petrópolis: Vo-

zes, 2003, 3ª edição. 

MASSENZIO, Marcello. A história das religiões na cultura moderna. São Paulo: Hedra, 

2005. 

MOREIRA, Alberto da Silva. O futuro da religião no mundo globalizado: painel de um 

debate. In: MOREIRA, Alberto da Silva; OLIVEIRA, Irene Dias (Organizadores). O futuro 

da Religião na sociedade global. Uma perspectiva multicultural. São Paulo – Goiânia: 

Paulinas – UCG, 2008, pp. 17-35. 

_____. Panorama religioso no Brasil. In: LAGO, Lorenzo; REIMER, Haroldo; SILVA, 

Volmor da (Organizadores). O Sagrado e as construções de mundo. Roteiro para as au-

las de introdução à teologia na Universidade. Goiânia – Taguatinga: UCG – Universa, 

2004, pp. 111-125. 

QUEIROZ, Maurício Vinhas de. Messianismo e Conflito Social. A Guerra Sertaneja do 

Contestado: 1912-1916. São Paulo: Ática, 1977, 2ª edição. 



 29 

REIMER, Haroldo. Elementos e estrutura do fenômeno religioso. In: LAGO, Lorenzo; 

REIMER, Haroldo; SILVA, Volmor da (Organizadores). O Sagrado e as construções de 

mundo. Roteiro para as aulas de introdução à teologia na Universidade, pp. 79-96. 

SCHIAVO, Luigi. Conceitos e interpretações da religião. In: LAGO, Lorenzo; REIMER, 

Haroldo; SILVA, Volmor da (Organizadores). O Sagrado e as construções de mundo. Ro-

teiro para as aulas de introdução à teologia na Universidade, pp. 63-78. 

SCHLESINGER, Hugo; PORTO, Humberto. Crenças, seitas e símbolos religiosos. São 

Paulo: Paulinas, 1983. 

STEIL, Carlos Alberto. Oferta simbólica e mercado religioso na sociedade global. In: 

MOREIRA, Alberto da Silva; OLIVEIRA, Irene Dias (Organizadores). O futuro da Religião 

na sociedade global. Uma perspectiva multicultural, pp. 7-16.  

TERRIN, Aldo Natale. Antropologia e horizontes do sagrado. Culturas e religiões. São 

Paulo: Paulus, 2004. 

WOLFF, Elias. Humanismo e religião. In: BENTO, Fábio Régio (organizador). Cristia-

nismo, humanismo e democracia. São Paulo: Paulus, 2005, pp. 212-248. 

ZILLES, Urbano. Filosofia da Religião. São Paulo: Paulus, 2004, 5ª edição. 

 


