Secularização e Reencantamento:
a Emergência dos Novos Movimentos Religiosos
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Introdução

Desde o célebre diagnóstico de Max
Weber (1982a, 1989) acerca da modernida
de e do “processo de secularização”, a idéia
de um “desencantamento do mundo” foi
consolidada no pensamento contemporâ
neo, para o qual o sagrado estaria sendo ba
nido rumo a esferas privadas da sociedade e
substituído, na estruturação deste mundo,
pela racionalidade técnica.
Contudo, no alvorecer deste novo milê
nio, no mundo e no Brasil, a eclosão dos
chamados novos movimentos religiosos , dos
movimentos místicos, dos neo-esoterismos e
da new age , além da revivescência de tradi
ções e fundamentalismos, no seio das reli
giões institucionalizadas, parece levantar de
safios interpretativos e classificatórios aos
estudiosos da religião e da realidade sociocultural contemporânea.
Ao encontro desses desafios, já na se
gunda metade dos anos de 1980, em nosso
país, correspondendo a um debate interna
cional no campo da Sociologia da Religião,
situaram-se iniciativas teóricas, como as de
Luiz Alberto Gómez de Souza (1986, pp. 216), que defendiam a idéia de um “retorno
do sagrado’ e de um “declínio da seculariza
ção”, assim como as prontas reações contrá
rias, como as do padre Henrique Vaz (1988,
pp. 27-47), situando nosso quadro societá
rio no conceito de “modernidade moderna”,

conseqüentemente imersa no irreversível
processo de secularização.
Essas polêmicas em torno dos dois em
blemas matriciais - sagrado e profano - , ver
dadeiros ícones constituintes —no seu con
traste, oposição e contraponto - das culturas
e civilizações ao longo da História, ao nosso
ver, sintomatizam o que parece ocorrer nes
sa (pós)modernidade de começo de milênio:
um rompimento da polaridade dada pela su
premacia de um dos pólos, o secular, mas
não necessariamente a inversão da polarida
de com a predominância do sagrado, e sim a
recolocação de um estado de tensão entre
eles, que a emergência desses novos movi
mentos religiosos tende a expressar.
Portanto, são movimentos que surgem
entre o secular e o sagrado, explicitando na
sua configuração a co-presença das duas di
mensões constitutivas da humanidade,
numa polaridade tensa e desafiadora. De um
lado, o boom, neste começo de Era, de ele
mentos sagrados e mágicos: rituais xamânicos e iniciáticos, práticas mágicas, utilização
de objetos dotados de poderes (cristais, pirâ
mides), comunicação com entidades espiri
tuais (transe, channeling ), contatos com se
res extraterrestres, crença em seres mágicos
(espíritos, anjos, fadas, gnomos, duendes),
“batismos no espírito”, glossolalia, exorcis
mos, curas espirituais por imposição de
mãos. Por outro lado, estão presentes tam
bém nesses novos movimentos sólidas linhas

BIB, São Paulo, n° 56, 2o semestre de 2003, pp. 55-69

55

de continuidade com o projeto moderno,
como a centralidade do individualismo com
todo seu corolário: escolha pessoal, livre ar
bítrio, primado do self, autoconhecimento e
intimismo. Outra característica de afinidade
com a modernidade é seu apelo à lógica da
ciência, através da experimentação, da siste
matização, de uma “pedagogia” e de técnicas
de demonstração; assim como a incorpora
ção “livre” (“selvagem”?) de uma epistemologia de caráter paracientífico, utilizando re
cursos do campo p si aliado a certa
apropriação da física quântica: “estados alte
rados de consciência”, “psicologia transpessoal”, padrão “energético”, padrão “vibrató
rio” (chakras, meridianos, “aura magnética”).
Diante do fato incontestável da insis
tente presença do fenômeno religioso no
mundo moderno, em face de outra realida
de também incontestável que é a autonomia
consolidada de uma civilização fundada so
bre princípios laicos, este texto não terá a
pretensão de reproduzir, de forma rigorosa e
ampla, o extenso debate que vem revolven
do as Ciências Sociais (da religião) ao longo
dos últimos 30 anos em torno da definição
sobre o lugar e o papel da religião na socie
dade contemporânea. Destacaremos dele
duas direções: nosso intento particular de
relacionar o debate com a eclosão dos “no
vos movimentos religiosos” no mundo e no
país e de verificar o seu rebatimento nas for
mulações dos sociólogos e antropólogos (da
religião) brasileiros. Quanto a estes, as posi
ções teóricas acerca dessa revivescência reli
giosa acompanham a polarização mais geral:
há aqueles que acreditam em um reforço da
secularização e, na direção oposta, aqueles
que vêem esse fato como irrupção do sagra
do e “reencantamento do mundo”.
Em seguida, serão esboçadas considera
ções (in)conclusas na direção de uma solução
d e compromisso para com essa polaridade en
tre as duas tendências: secularização ou
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reencantamento. Compromisso que não
deve significar acom odação , nem dissolução
dessa questão, mas articulação dos dois pólos
em tensão por meio de uma relação dinâmi
ca, em que o confronto da
“efervescência religiosa” com a racionalidade
moderna expressa uma realidade na qual o
‘“discurso que contesta’ e o ‘discurso contes
tado’ engajam-se um no outro (...) [forman
do] imagem e contra-imagem de uma socie
dade que se debate com ela mesma,
colocando em evidência e vivenciando seus
contrastes” (Amaral, 1994, p. 48).

A Questão da Religião no Mundo
Moderno e a Eclosão dos Novos
Movimentos Religiosos

Na formulação de Max Weber (1991),
o “desencantamento do mundo”, enquanto
produto do avanço do conhecimento cientí
fico sobre a natureza e o processo de desmistificação dos mistérios sobre os fenômenos
naturais, constituiu-se em uma dinâmica
inexorável. Esse processo atingiu em cheio o
universo religioso, acelerou o que ele chama
de “desenvolvimento das religiões”, transfor
mando as “imagens religiosas do mundo”,
tornando-as mais sistematizadas e abstratas e
menos dependentes de seres mágicos. Isso
engendrou uma nova concepção de sagrado,
através da divindade (monoteísta) da qual os
homens guardariam gradativa “autonomia”
e “liberdade”. Tal “desenvolvimento” culmi
nou no protestantismo calvinista, analisado
por ele em A ética protestante e o espírito do
capitalismo (1989). Dessa forma, o processo
de secularização não resulta na extinção da
religião, mas em sua transformação, quando
a idéia de religião (nas suas formas “desen
volvidas”) não se coloca como incompatível
com a racionalidade e a modernidade.

Como demonstrou Weber (1982a), substi
tuída pela ciência como forma de conheci
mento sobre o mundo, a religião ainda pode
refugiar-se como proposta racional no terre
no dos valores (ou até assumir uma forma ir
racional com contornos extra-econômicos e
extramundanos) ao conservar um papel na
sociedade, não mais central, com o fim de
estruturar suas “imagens do mundo ’; ela so
brevive na esfera do privado, como instância
de produção de sentido em nível subjetivo
(Weber, 1989).
Contudo, para Weber (1989, p. 131), a
supremacia da racionalidade instrumental
sobre o “encantamento” religioso na moder
nidade não resulta em uma perspectiva evolucionista como culminância do “fim histó
rico da religião”. Seu tom é de desencanto ao
associar o clima imperante em que se vive
modernamente com o de uma “gaiola de
ferro”. Mesmo avesso a prognósticos numa
linha teleológica, Weber arrisca-se, na con
clusão de A ética protestante e o espírito do ca
pitalismo, a um palpite sobre o ethos das so
ciedades futuras, em duas direções: o da
aceleração da marcha rumo a uma “petrificação mecanizada” ou o de um “vigoroso re
nascimento de velhos pensamentos e idéias”
através de “profetas inteiramente novos”
(Weber, 1989, p. 131). Convém também
lembrar que em suas análises do “processo
de secularização”, o autor chama a atenção
para o surgimento nas sociedades modernas
das “religiões substitutivas”, como a ciência,
as artes, o erotismo, que, sem referência a
deuses e seres espirituais, mantêm a necessi
dade humana de conferir sentido ao seu co
tidiano, sem, todavia, voltar a estruturar o
social (Weber, 1982b).
O paradigma da secularização - advindo
do pensamento weberiano, que nos seus de
senvolvimentos originais esboçou-se como
processo complexo, imprevisível e paradoxal
na relação de suas causas e efeitos - foi, no

entanto, consolidado de uma forma linear
como deslocamento de cena, progressivo e
inevitável de uma religião preexistente à cul
tura moderna. No entanto, esse modelo teó
rico foi confrontado com a eclosão, nos anos
de 1970 e 1980, dos chamados novos movi
mentos religiosos, que, segundo alguns so
ciólogos passaram a sugerir uma reorientação
ou revisão completa do conceito de seculari
zação (Douglas e Tipton, 1982; Hammond,
1985; Stark e Bainbridge, 1985).
Antes de entrarmos na discussão sobre
as implicações teóricas decorrentes dessas
novas formas religiosas quanto à questão da
secularização, abordaremos brevemente o
que entendem alguns autores por novos mo
vimentos religiosos.
Na acepção que lhes emprestaram Robbins e Bromley (1993, p. 91), o conceito
emerge nos anos de 1970, elaborado por es
tudiosos da Sociologia da Religião, que vol
tam sua atenção para grupos rotulados de
“seitas”, envolvidos em controvérsias com a
“opinião pública”, o Estado e os poderes pú
blicos. São eles: Meninos de Deus, Hare
Krishna, Igreja da Unificação do Reverendo
Moon e a Cientologia. A irrupção desses
grupos traz como conseqüência o incômodo
da recolocação da religião para além do lugar
destinado a ela no esquema moderno. Por
seu lado, Danièle Hervieu-Léger (1990) ana
lisou a dinâmica e a lógica interna desses gru
pos, classificando-os como voluntários e fle
xíveis, o que implica adesão pessoal de cada
um de seus membros, marcada por uma ex
periência individual emocional. Inexiste,
nessa (pseudo)pertença, a idéia de obrigação
estável para com o grupo. Entra-se e sai-se de
qualquer um deles com facilidade. A partici
pação é marcada pelo desejo de auto-aperfeiçoamento de seus participantes. Há um ple
no engajamento do corpo e dos sentidos na
experiência religiosa, através do canto, dan
ça, êxtase, glossolalia. Correlato a isso, uma
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grande desconfiança em relação a doutrinas,
teologias e intelectualização das crenças, preferindo-se as “formas não verbais de expres
são religiosa” contidas nesses movimentos
(Hervieu-Léger, 1997, pp. 33).
A reflexão acerca desses novos movi
mentos religiosos fez surgir nos EUA e Eu
ropa toda uma corrente de interpretação na
Sociologia da Religião, que os tomava como
“dados empíricos” e “fatos sociais”, indica
dores de uma retomada da dimensão religio
sa alterando o quadro de primazia da secularização implantada com o advento da
modernidade. Dessa forma terminam por
questionar a eficácia do paradigma da secularização como fator explicativo diante da
evidência empírica e significativa de um sa
grado difuso no mundo atual (Bell, 1977;
Ferraroti, 1984; Hadden, 1987). A eclosão
do que Luckmann (1967) chamou de um
“cosmo sagrado nas sociedades industriais
modernas” fez surgir nos EUA - numa so
ciologia de corte funcionalista e de inspira
ção durkheimiana —uma abordagem da re
ligião como um universo de significações
fundamentais, cuja função permite ao ho
mem viver em sociedade, dando sentido a
suas experiências cotidianas. Essa concepção
ultrapassa e engloba as antigas formas histó
ricas concretas, nas quais as religiões ficaram
conhecidas. Nesse sentido, autores como
Robert Bellah (1987) puderam falar em “re
ligião civil”, a qual cumpriria as mesmas
funções das religiões propriamente ditas;
Thomas Luckmann (1967) denominou de
“religião invisível”, em que as crenças dos in
divíduos modernos e as práticas realizadas
tendo em vista esse tipo de religião dispen
sam a mediação das instituições religiosas; e
Talcott Parsons (1969) pensou a religião
como um “modelo” ou “programa” no inte
rior do qual a vida humana toma sentido.
Somando-se a essa compreensão am
pliada de “religião”, de sentido durkheimia-
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no, expressão da condição social em qual
quer de suas fases históricas, inclusive a mo
dernidade, Stark e Bainbridge (1985) viram
por trás do processo secularizador uma inva
riante permanência do sagrado: ora ativado,
ora recalcado, ora em evidência, ora em re
tração, ora de presença extensiva no tempo,
ora extremamente breve, ora como adesão
profunda, ora de forma superficial, tudo de
acordo com as conjunturas e tendências so
cietárias majoritárias.
Ao mesmo tempo, toda uma corrente de
sociólogos da religião deu seguimento às
análises weberianas acerca da retração da di
mensão religiosa na modernidade, ao susten
tarem uma teoria da secularização ou defini
rem seus contornos. Dentre eles, Sabino
Acquaviva formula “o eclipse do sagrado na
civilização industrial”, David Martin, enun
cia uma “teoria geral da secularização”, e Peter Berger afirma a “crise de plausibilidade
das religiões tradicionais” na sua função de
“manter o mundo” em face de uma situação
nova de pluralismo religioso, em que a liber
dade e opção religiosas dos indivíduos mo
dernos são asseguradas pelo Estado, guardião
imparcial da concorrência inter-religiosa, a
qual, numa faceta de mercado, disputa cons
ciências, e não mais tem o papel de estrutu
rar o conjunto da sociedade (Acquaviva,
1961; Martin, 1978; Berger, 1985). No en
tanto, enquanto outros, como o próprio Ber
ger (2001), recentemente refutaram suas po
sições anteriores, sublinhando os “equívocos
da teoria da secularização”, nenhum desses
autores defrontou-se com a questão da emer
gência das novas formas religiosas contem
porâneas, como o fez o sociólogo inglês
Bryan Wilson (1981, 1990), dando uma res
posta teórica a tais fenômenos, dentro do pa
radigma da secularização. A despeito de to
dos os “dados empíricos” da emergência de
novas formas religiosas na atualidade, W il
son fixa-se na definição clássica da seculariza-

cão como processo de restrição contínua à
religião no mundo moderno. Para ele, os
“dados empíricos”, longe de negar, reforçam
o processo de secularização como causa e ex
plicação da emergência dessa fermentação re
ligiosa não-tradicional. O aumento do nú
mero e a variedade com que se configuram
os novos movimentos religiosos implicam
um declínio geral do compromisso religioso
dos indivíduos para com qualquer sorte de
definição ou credo, o que leva a ligações cada
vez mais passageiras, reduzindo a religião a
um item de consumo. Além disso, essas no
vas práticas religiosas - tal qual as mais anti
gas —continuam a não ter nenhuma conse
qüência nas estruturas e instituições sociais e
de poder na modernidade.
Sem querer mais estender-nos nos
meandros dessa complexa e intrincada po
lêmica, mas acreditando que traçamos o
mapa das posições em jogo no debate in
ternacional acerca da manutenção da secu
larização ou de sua reversão em termos de
um “reencantamento”, passamos, em se
guida, a examinar como esse debate reper
cute nas análises dos sociólogos e antropó
logos (da religião) brasileiros acerca da
realidade religiosa no país, em meio às
transformações (e permanências, pois há
os que frisam que a religião nunca saiu de
cena entre nós) causadas pelo irromper dos
novos movimentos religiosos.

A Revivescência Religiosa como
Reforço da Secularização

De acordo com o sociólogo Antônio Flávio Pierucci (1997a), que, no Brasil, reivindi
ca sua pertença a uma linhagem do pensa
mento weberiano, não existe crise no
“paradigma da secularização” como fator ex
plicativo do mundo moderno. O que se assis
te na modernidade é a consolidação do “de

clínio da religião” de sua condição estruturante da sociedade, não exercendo nenhuma
influência significativa na cultura contempo
rânea, eclipsada pela ciência, esta sim respon
sável pelos “milagres” impactantes do nosso
cotidiano, como a biotecnologia das clona
gens e transgênicos. Para ele, o caráter atual
da intensificação da mobilização religiosa,
longe de esvaziar, reforça o processo de secula
rização. A forma plural de disseminação do
que é tido como religioso - com o conse
qüente aumento da oferta de opções religio
sas, sua diversificação interna e a crescente de
manda por essas ofertas, configurando o que
vem sendo chamado de trânsito relinoso
- reo
sulta 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 qual
quer megaencantamento, tradicionalismo e
fundamentalismo e como conduto para uma
condição - no limite - laica, atitude social
mente legitimada. Ou seja, a liberdade de op
ção por uma religião em detrimento de outra
enseja a liberdade de opção por nenhuma re
ligião (Pierucci, 1997a, 1997b).
Com outra finalidade, que não a de
provar o triunfo da secularização, mas numa
direção na qual o indivíduo termina libera
do das determinações religiosas “clássicas”,
José Jorge de Carvalho (1992, p. 148) enfa
tiza o processo de descontextualização ou
subtração de aspectos parciais de uma tradi
ção religiosa histórica como característica
marcante de uma “religiosidade do trânsito”.
Isso, segundo o autor, termina por reduzir
contextos religiosos a meras técnicas a serem
exploradas no mercado profissional como,
por exemplo, adquirir técnicas de meditação
da mesma maneira que se contrata um cur
so de ginástica ou maquiagem. Para Carva
lho, como fruto da liberdade de crítica e de
escolha no pluralismo religioso, assiste-se ao
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fim do reconhecimento amplo de uma au
tenticidade (sobre)natural que as religiões
anteriormente portariam. Com a perda de
seu caráter inquestionável, difunde-se uma
“suspeita generalizada” em relação à veraci
dade/santidade de qualquer religião, quando
todas, no limite, podem ser acusadas de “picaretagem”. A guisa de exemplo, Carvalho
cita personagens religiosos em evidência e,
por isso, passíveis de controvérsias entre sua
“perfeição” ou “oportunismo”, como Shri
Bhagwan Rajneesh, Swami Prabhupada
(Hare Krishna), aos quais acrescentaríamos
o Reverendo Moon e, para o caso brasileiro,
o bispo Edir Macedo, o médium-curador
Rubem (Dr. Fritz), e, porque não, o padre
Marcelo Rossi.
Ainda na perspectiva de uma resultante
secularizada para o “surto” religioso contem
porâneo, destacamos o trabalho de Macha
do e Mariz (1994, p. 28) que subordina as
características mais “sobrenaturais” da expe
riência religiosa pentecostal/carismática a
uma racionalidade como ideal de salvação.
Essas autoras definem o Pentecostalismo e a
Renovação Carismática Católica - a despei
to de seus componentes emocionais/mágicos - como, fundamentalmente, um mode
lo racionalizante, ao introduzir, na sua
forma de religiosidade, a dimensão da esco
lha individual , a supremacia da ética sobre a
magia e uma identidade religiosa definida
mais pela adesão a uma crença do que pela
freqüência a rituais. Em outro trabalho (Ma
chado e Mariz, 1998, p. 7) sublinham o ca
ráter de filiação exclusiva nesses movimen
tos, sua rejeição ao sincretismo e a idéia
forjada no indivíduo de um compromisso
para com a sua Igreja. Por fim, ao contem
plarem as dimensões mágicas nesses movi
mentos, as autoras dão relevo à introjeção
assumida pelos seus membros de uma 11ética
na magia ’ que questiona a eficiência p er si
da magia, relacionando-a ao Mal e ao demô
nio e atribuindo apenas ao Espírito Santo
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uma dimensão extática do Bem. Com isso,
deslegitimiza-se “como sendo do Mal” qual
quer outra instância sobrenatural.
Em seu estudo teórico sobre os pentecostalismos brasileiros e latino-americanos, Barrera Rivera (2001, p. 112), ao associá-los,
também a partir de Weber, a modos de per
sistência da religião sob forma irracional (des
locada pela ciência como forma de conheci
mento do mundo), todavia não considera o
quadro como de “reencantamento do mundo
porque [estas formas de] religião não recupera[m] o poder conferido pelos mistérios”.

A Revivescência Religiosa como
Irrupção do Sagrado

Numa tendência em direção contrária
àquela preconizada por Pierucci (1997a,
1997b), Giumbelli (2002) aponta os novos
movimentos religiosos como sinalizadores
de controvérsias e polêmicas que questio
nam o primado de uma secularização bem
assentada. Ele registra, de um lado, acusa
ções de fraude, exploração e manipulação
psicológica por parte dos poderes públicos,
de ex-membros ou de participantes de ou
tros credos, que invocam a condição de ci
dadãos pretensamente lesados em seus direi
tos. De outro lado, registra a defesa desses
movimentos que se dizem vítimas da intole
rância e preconceito anti-religioso.
A pergunta que fica é: Até que ponto o
Direito Civil e o Estado podem se imiscuir
na dinâmica interna de grupos religiosos,
invocando delitos e contravenções às leis
que regulam a sociedade para caracterizá-los
como charlatanismo, curandeirismo, este
lionato etc.?
Fruto dessa dinâmica, instaura-se uma
tensão entre a “vivência religiosa” enquanto
instância da “verdade” e os “direitos civis”,
que garantem aos credos toda a liberdade de
existência e manifestação, desde que se com
portem como tais: “crenças” e “opiniões”.

A modernidade logrou instituir para as
religiões uma condição de “liberdade vigia
da”. A partir dela,
toda vez que um conjunto de crenças e prá
ticas com pretensão a estatuto religioso ultra
passar tais limites cabe ao Estado [...] inter
vir no sentido da regulação das atividades e
relações sociais (Giumbelli, 1996, p. 9).

Contudo, as reiteradas controvérsias (e
até conflitos) entre grupos religiosos diversi
ficados dentro dos seus respectivos Estados e
que pululam nelas distintas sociedades na
cionais do planeta (a pendência entre a Esco
la Laica francesa e o uso do foulah pelas me
ninas de credo islâmico; o caso do inquérito
contra o grupo religioso neocristão A Famí
lia, em Buenos Aires, em torno de acusações
de corrupção de menores; o monitoramento
feito pelo governo francês às “seitas” suspei
tas como a Cientologia; os diversos processos
movidos contra a Igreja Universal do Reino
de Deus e contra seu bispo Macedo, no Bra
sil e em outros países, acusados de charlata
nismo, estelionato e “vilipêndio ao culto reli
gioso”; as acusações dos departamentos
governamentais de combate a entorpecentes
à Doutrina do Santo Daime, por uso de
substâncias alucinógenas etc.) prenunciam
uma vitalidade própria do fenômeno religio
so que não se conforma ao “figurino” impos
to pela lógica secular.
Aqui poderíamos pensar na linha pro
posta por Marshall Sahlins (1985), a de que
essas querelas podem estabelecer “mal-entendidos produtivos” que, não criando con
senso tampouco supressão do outro, podem
entretecer uma dinâmica social em direção
a algo novo.
Acrescentamos a essa argumentação uma
outra na direção da irrupção do sagrado, que
é o fato de as crenças, numa dimensão supranatural e supra-social, colocarem-se como
norteadoras das vidas dos indivíduos, e assim

serem cada vez mais aceitas pelas sociedades
modernas. No Canadá, cerca de 9% da popu
lação (três milhões de pessoas) acreditam na
reencarnação e na astrologia (Mills, 1994, p.
41). Na França há grande difusão de crenças
paracientíficas (astrológicas e paranormais)
nas camadas médias (Chevalier, 1986). Em
Quebec, “um sobre três habitantes acredita
na reencarnação [e] um pouco mais acredita
nos extraterrestres” (Bergeron, Bouchard e
Pelletier, 1994, p. 58). Na Grã-Bretanha,
a crença na reencarnação [...] vem realmen
te crescendo. Assim, cerca de um quinto dos
britânicos adere a esta crença, que alcança
um nível ainda mais elevado entre os jovens,
com um quarto daqueles entrevistados entre
14 e 18 anos confessando acreditar na reen
carnação (Campbell, 1997, p. 10).

Para o caso brasileiro, Sanchis (1998, p.
8) detecta um “clima espiritualista” comparti
lhado por várias crenças que aceitam “a pre
sença [de uma] terceira dimensão do mun
do”, “universo povoado de forças, de
espíritos” que, para o bem ou para o mal,
mantém relações com a realidade terrena.
Também Fernandes (1994, p. 112) frisa que
entre o Todo-Poderoso e as frágeis iniciativas
humanas, uma floresta de símbolos, na ex
pressão de Victor Turner, expande-se com a
exuberância própria às regiões tropicais [...]
santos católicos, anjos da guarda, guias espiri
tuais, entidades ameríndias, deuses de origem
africana serão alternadamente invocados.

José Jorge de Carvalho (1992, p. 160)
relembra que talvez “a religiosidade predo
minante no Brasil [seja] de fato a espírita”,
não no sentido de uma predominância do
Kardecismo (ou das religiões stricto sensu di
tas mediúnicas), mas de uma crença difusa
em seres espirituais e na capacidade desses
de comunicação com o plano terreno.
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Pensamos que essa linguagem franca
tem atravessado todas as religiões —com al
gum êxito na cultura brasileira —do Catoli
cismo, passando pelas religiões evangélicas,
para não falar da obviedade das religiões mediúnicas e afro-brasileiras, aos orientalismos
e, por fim, aos chamados neo-esoterismos.
Assim, constata Sanchis (1998, p. 33):
Orixás para alguns, mortos, santos ou enti
dades para outros, Nossas Senhoras que apa
recem e vêm conviver com os homens, anjos,
espíritos, forças cósmicas, demônios — ou
tudo isso ao mesmo tempo —, Espírito San
to, enfim, para pentecostais e carismáticos.

Se considerarmos as religiões constituí
das mais recentemente em solo brasileiro a
partir de uma bricolagem com as tradições
religiosas mais antigas como a Umbanda, o
Santo Daime e a Barquinha, poderemos
constatar uma ampliação no seu panteão de
entidades espirituais, incorporando cada vez
mais seres e entidades das tradições bricoladas até ao paroxismo dessa inclusividade,
como se dá no Vale do Amanhecer, religião
genuinamente brasileira, mas que reúne en
tidades num a escala universal. Referindo-se
ao Vale do Amanhecer, Carvalho (1992, p.
156) observa que existem “inúmeras falan
ges de entidades, muito mais numerosas do
que em qualquer outra casa de umbanda ou
de kardecismo. Há falanges asteca, maia,
inca, egípcia, indiana, tibetana, cristã, [...]
todas as que se possam imaginar, pois Tia
Neiva deixou espaço aberto para acolher to
dos os espíritos possíveis”.
Portanto, para Carvalho, chegar a uma
compreensão profunda do fenômeno reli
gioso (no Brasil da modernidade) trata-se
menos de vê-lo pela chave do campo religio
so como epifenômeno de relações sociais e
culturais ou como resultado histórico das re
lações das Igrejas e religiões institucionais, e
m ais em adentrar na herm enêutica da
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“‘ideologia complexa da evolução espiri
tual” de nossas tradições religiosas. Nesse
sentido, propugna o investimento em uma
discussão sobre uma “teoria geral do mundo
dos espíritos”, ou seja, como cada religião
concebe esse plano sobrenatural e a comensurabilidade entre essas concepções (Carva
lho, 1992, p. 160).
D Andrea (1996, p. 202), por sua vez, si
tua a emergência de um “novo mercado de re
ligiões mediúnicas ”, em que a idéia de merca
do - definido pela livre escolha individual,
pela constituição de identidades exclusivas,
consideradas marcas de modernidade, segun
do a análise de Machado e Mariz (1998) aparece, nesse caso, qualificada pela experiên
cia do transe, incorporação, mediunidade, to
dos indicadores de “reencantamento raciona
lizado” (DAndrea, 1996, p. 200).
Mesmo estudiosos do fenômeno religio
so no Brasil que recusam a perspectiva de um
“reencantamento” e se mantêm no “paradig
ma da secularização”, como Pierucci (2000)
e Barrera Rivera (2001), passaram a admitir
uma certa flexibilização quanto a uma visão
rígida da secularização. Diz o primeiro, “pos
so até mesmo falar em reencantamento —não
o retorno a um mundo encantado, cujo sen
tido unitário a ciência moderna dissipou de
uma vez por todas, mas sim e tão-só a remagificação do campo religioso, da oferta reli
giosa” (Pierucci, 2000, p. 21). E, também o
segundo, “o que se reencantou [no pentecostalismo] foi o culto [...] o culto pentecostal
constitui uma bolsa de magia sistematizada
que contrasta com uma sociedade desencan
tada ou em desencantamento (Barrera Rive
ra, 2001, p. 113).
Por fim, podemos dizer que os novos
movimentos religiosos fazem irromper, so
bretudo no interior do indivíduo (mais que
no social), um sentido de totalidade religiosa
e cósmica, articulando, dessa maneira, di
mensões civilizatórias que teoricamente fo-

ram excluídas ao longo da história: indivi
dualismo e holismo; hierarquia e igualdade.
Nesse sentido, alguns autores falam de um
“neo-arcaísmo” ou de um “retrofuturismo”
para essa configuração que “assegurou seu
sucesso, porque ela tenta conciliar o prazer
do mágico e os benefícios do moderno” (Ber
geron, Bouchard e Pelletier, 1994, p. 80).

plica menos perda de influência da religião e
mais um radical processo de mudança opera
do no seu seio:
A “secularização” das sociedades moder
nas não se resume ao processo de evicção so
cial e cultural da religião com a qual ela tem
sido freqüentemente confundida. A seculari
zação é um processo cultural complexo, que
combina a perda de controle dos grandes sis

Conclusão

temas religiosos [...] e a recomposição (sob
uma forma nova) das representações religio

Pelo exposto, faz-se mister complexificar tanto a rigidez do paradigma que opõe a
secularização e modernidade (vitoriosas) ao
sagrado e à religião (exilados) como o seu
equivalente inverso: o “retorno do sagrado”
e “reencantamento do mundo”, triunfantes
sobre a secularização.
Para escapar de uma visão unilateral,
Danièle Hervieu-Leger (1997) oferece uma
perspectiva articulada que procura apreen
der, no interior da própria tensão entre ten
dências “dessecularizantes” e “secularizantes”, ambas presentes nas experiências dos
novos movimentos religiosos, o caráter in
trinsecamente contraditório do próprio pro
cesso de secularização Se, por um lado, é
acertada a interpretação dos novos movi
mentos religiosos como um “protesto sócioreligioso” contra a razão instrumental e a
burocratização da sociedade tecno-industrial, e que lhes empresta um caráter desmodernizante, por outro lado, o recurso às nar
rativas, mitos e rituais das tradições
religiosas por esses indivíduos e grupos dá-se
de forma moderna : pela valorização de subjetividades, pela liberdade individual, pela
seleção pragmática daquilo que na tradição
religiosa convém às suas necessidades parti
culares (Hervieu-Leger, 1990, 1996, 1997).
Nesse ponto, pode-se realçar o pensa
mento da autora com respeito à situação da
religião na modernidade. Para ela, a idéia de
secularização na modernidade ocidental im 

sas (Hervieu-Leger, 19 96, pp. 15-6).

Sublinhamos aqui, também, entre os
cientistas sociais (da religião) brasileiros,
uma recente tendência de deslocar o debate
secularização versus reencantamento para
uma forma diferenciada e diversificada - no
vamente em sintonia com iniciativas no
campo internacional —, como o trabalho de
Burity (2001, pp. 41-65), que busca “um
novo olhar sobre a religião”, articulando as
versões mais clássicas da teoria da seculariza
ção com versões modificadas, “suplemen
tando-as de forma a não deixá-las intocadas”
e visando alcançar “zonas híbridas entre a se
cularização e as teorias da diferença e do
multiculturalism o”. Ou o texto de Guerra
(2002, pp. 135-166), que enfatiza o paradig
ma do mercado religioso , via por onde se arti
cula modernidade, religião, espaço público e
economia, apresentando críticas feitas ao
modelo e “sugestões de recombinações” des
te. Registramos também uma reflexão de
um dos principais paladinos no Brasil da
“teoria da secularização”, Antonio Flávio
Pierucci (1997a, p. 112), cuja formulação
vem ao encontro daquilo que pensamos. Diz
ele,
refiro-me [...] ao fato de que na era dos flu
xos globais se produzem [...] processos lo
cais

mistos de

secularização com intensifica

da mobilização religiosa. Uma não obsta a
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outra; ao contrário combinam-se, polinizam-se e se exponenciam. A realidade histó
rica às vezes gosta de experimentar o sabor

tendo. De acordo com M artelli (1995, pp.
165-6), mesmo que enfatizando um caráter
mais agonístico que complementar,

de paradoxos.
em Weber parecem opor-se duas atitudes em

Por fim, trazemos algumas experimen
tações teóricas feitas por Otávio Velho
(1998) no sentido de nos acercar dos impas
ses surgidos na interface das esferas do secu
lar e do religioso na (pós)modernidade. Pen
sando em atenuar a consagrada oposição
(polaridade tensa) entre uma lógica secular
reflexiva e explicativa e outra nariva-religiosa reservada ao conhecimento “prático” e
auto-referido, Velho (1998, p. 15) propõe
que a prim eira se “deixe afetar” pela segun
da, incorporando a epistemologia do sagrado,
“das linguagens, rituais, experiências e nar
rativas”, como forma de complexificar sua
própria epistemologia. Para exemplificar
essa idéia, argumenta que a distinção teórica
entre s e lf e ego, tão cara aos “orientalismos”
e neo-esoterismos, “poderia complexificar
nossas discussões a respeito do individualis
mo moderno”. E sintomático que a religio
sidade considerada por esse autor para em
preender o “uso experimental de outras
epistemologias”, de forma a auxiliar o pro
cesso de conhecimento acadêmico, seja tam 
bém a dos novos movimentos religiosos,
que, para ele, funcionariam em relação às
Ciências Sociais contemporâneas como “in
terlocutores análogos aos que Weber encon
trou em sua época” (Velho, 1998, p. 12).
Novamente é evocada a figura fundante
de Max Weber, com quem iniciamos este
texto, na direção do seu diagnóstico da per
da gradativa de influência da religião na es
truturação das “imagens do mundo” na mo
dernidade. No entanto, chamamos também
a atenção para a presença no seu pensamen
to das duas tendências (secularizantes e dessecularizantes) com as quais as Ciências Sociais
(da religião) contemporâneas vêm se deba
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relação à modernidade, que não são facil
mente conciliáveis, deixando o sociólogo de
Heidelberg num dramático conflito interior.

De um lado, a análise weberiana apre
senta a modernidade como um processo irre
versível, e a religião aparece como aquém
desta, sendo necessária para acessá-la um “sa
crifício do intelecto”. De outro, sua “sociolo
gia compreensiva” reconhece na religião um
caráter constante e necessário, como produ
tora de um “universo de significações”. Ain
da Martelli (1995, p. 170):
nessa perspectiva, o diagnóstico pessimista
que el[e] realiza sobre o ‘desencanto do m un
do’ de maneira alguma exclui a possibilidade
que se instaure uma nova dialética entre ca
risma e razão, capaz de superar o ingênuo reducionismo da crítica iluminista da razão.

Por fim, para pensarmos a articulação,
no pensamento weberiano, da dimensão da
razão com a esfera do sagrado, retomamos
Velho (1998, p. 12):
é possível que Weber quando falava em ca
risma, e apesar de declarar sua falta de ‘ouvi
do musical’ para a religião, também estives
se se ‘deixando afetar’ [por ela] [...] os
epígonos é que podem ter obscurecido essa
dimensão do seu trabalho.

De fato, Weber não reduz a experiência
religiosa a mero epifenômeno do social, em
bora também não abra mão de compreendêla conceitualmente ao reconstruí-la num
discurso acadêmico, o do tipo-ideal. Aqui
parece ocorrer algo semelhante com o que
realizaram outros “pais fundadores” das

Ciências (antropológicas) Sociais (da reli
gião), quando a teoria acadêmica e a expe
riência religiosa “nativa” passaram a se com u
nicar nessas formulações. Assim como o
carisma para Weber, também o kula para
iVíalinowski e o mana para Mareei Mauss fo
ram exemplos exitosos de emprego de no
ções religiosas “nativas” na interpretação das
Ciências Sociais.

A guisa de conclusão, o que pretende
mos com este artigo foi, a partir de um olhar
sobre a originalidade dos novos movimentos
religiosos e de uma concisa revisão da litera
tura em torno das problemáticas que eles
suscitam, recolocar a questão do lugar da re
ligião na modernidade, de forma a buscar
mediações que, ao nosso ver, articulam mo
derno e sagrado.

Bibliografia

Acquaviva, Sabino.
1961
L Eclissi d ei sacro nella civilitá industriale. M ilano, Editora di Com unitá.
Amaral, Leila.
1994
“Nova Era: um movimento de caminhos cruzados”, in L. Amaral, Nova Era: um
desafio para os cristãos. São Paulo, Paulinas, pp. 9-49.
Barrera Rivera, Paulo.
2001
Tradição, transmissão e emoção religiosa. Sociologia do protestantismo contemporâneo
na América Latina. São Paulo, Olho D Á gua.
Bellah, Robert.
1987
Beyond belief. Essays on religion in a post-traditional world. Berkeley, Los Angeles,
London, University of California Press, pp. 168-89.
Bell, Daniel.
1977
“The return of the sacred? The argument on the future of religion”. British Journal
o f Sociology, 28 (4): 447-497.
Bergeron, Richard; Bouchard, Alain & Pelletier, Pierre.
1994
A Nova Era em questão. São Paulo, Paulus.
Berger, Peter L.
1985
O dossel sagrado. Elementos para uma teoria sociológica da religião. São Paulo, Paulus.
2001

“A dessecularização do mundo: uma visão global”. Religião e Sociedade , 21 (1): 9-23.

Burity, Joanildo.
2001
“Novos paradigmas e estudo da religião: uma reflexão anti-essencialista”. Religião e
Sociedade , 21 (1): 41-65.
Campbell, Colin.
1997
“A orientalização do Ocidente: reflexões sobre uma nova teodicéia para um novo
milênio”. Religião e Sociedade , 18 (1): 5-22.

65

Carvalho, José Jorge de.
1992
“Características do fenômeno religioso na sociedade contemporânea”, in M . C. L.
Bingemer (org.), Impacto da modernidade sobre a religião. São Paulo, Loyola, pp.
133-164.
Chevalier, Gérard.
1986
“Parasciences et procédés de legitimation”. Revue Française de Sociologie, XXVII
(2): 205-219, avril/juin.
D A ndrea, Anthony Albert Fisher.
1996
O s e lf perfeito e a Nova Era: individualismo e reflexividade em religiosidades pós-tradicionais. Dissertação de Mestrado, Rio de Janeiro, Iuperj.
Douglas, M . & Tipton, S. M . (orgs.).
1982
Religion in America. Spirituality in a secular age. Boston, Beacon Press.
Ferraroti, Franco.
1984
“Le destin de la raison et le paradoxe du sacré”. Social Compass, 37 (2-3): 133-155.
Fernandes, Rubem César.
1994
Privado porém público: o terceiro setor na América Latina. Rio de Janeiro, Relume
Dumará.
Giumbelli, Emerson Alessandro.
1996
Da religião como problem a social: secidanzação, retorno do sagrado, liberdade religio
sa, espaço e comportamento religioso. Rio de Janeiro, PPGAS/ Museu Nacional. (M imeo)
2002

O fim da religião: dilemas da liberdade religiosa no Brasil e na França. São Paulo, At
tar Editorial.

Guerra, Lamuel.
2002
“A metáfora do mercado e a abordagem sociológica da religião”. Religião e Socieda
de, 22 (2): 135-166.
Fladden, Jeffrey.
1987
“Toward desacralizing secularisation theory”. Social Forces, 65 (3): 587-611.
Hammond, P. E. (org.).
1985
The sacred in a secular age. Toward revision on the scientific study o f religion. Berke
ley, University of California Press.
Hervieu-Léger, Danièle.
1990
“Renoveaux émotionnels contemporains. Finde la sécularisation ou fin de la reli
gion?”, in D. Hervieu-Léger & F. Champion (éds.), De l ’é motion en religion. Re
nouveaux et traditions, Paris, Centurion.
1996

“La religion des européens: modernité, religion, sécularisation”, in G. Davie & D.
Hervieu-Léger (éds.), Les identités religieuses en Europe, Paris, La Découverte, pp.
9-23

66

1997

"Representam os surtos emocionais contemporâneos o fim da religião?”. Religião e

Sociedade, 18 (1): 31-47.
Luckmann, Thomas.
1967
The invisible religion. The problem o f religion in modern society. New York, M acm il
lan.
Machado, M aria das Dores Campos & M ariz, Cecilia Loreto.
1994
“Sincretismo e trânsito religioso: comparando carismáticos e pentecostais”. Comu
nicações do Iser, 45 (13): 24-34.
1998

M udanças recentes no campo religioso brasileiro. Rio de Janeiro, UFRJ/UERJ (M imeo)

M artelli, Stefano.
1995
A religião na sociedadepós-m oderna. São Paulo, Paulinas.
M artin, David.
1978
A general theory o f secularization. Oxford, Basil Blackwell.
M ills, Colin Ivor.
1994
The social geography o f new age spirituality in Vancouver. Dissertação de Mestrado,
Columbia, University of British Columbia.
Parsons, Talcott
1969
‘‘Introduction' (M . Weber). The sociolog)' o f religion. Boston, Beacon Press.
Pierucci, Antônio Flávio.
1997a
"Reencantamento e dessecularização. A propósito do auto-engano em Sociologia
da Religião”. Novos Estudos Cebrap , 49: 99-117.
1997b
2000

“Interesses religiosos dos sociólogos da religião”, in A. P. Oro & C. A. Steil (orgs.),
Globalização e religião, Petrópolis, Vozes, pp. 249-262.
“Religião - M ilênio para iniciante. Um guia para entender o futuro”. Caderno

Mais, Folha de S.Paulo, 31 jan., p. 21.
Robbins, Thomas & Bromley, David.
1993
“New religious movements in the United States”. Archives des Sciences Sociales des
Religions, 83, juil-sept.
Sahlins, Marshall.
1985
“Categories culturelles et pratiques historiques”. Critique, 456, mai.
Sanchis, Pierre.
1998
“As religiões dos brasileiros”. Revista Horizonte, 1 (2): 28-43.
Souza, Luiz Alberto Gómez de.
1986
“Secularização em declínio e potencialidade transformadora do sagrado”. Religião
e Sociedade, 13 (2): 2-16.
Stark, Rodney & Bainbridge, W illiam S.

67

1985

The fu tu re o f religion. Secularisation, revival an d cult form ation. Berkeley, University
of California Press.

Vaz, Pe. Henrique de Lima.
1988
“Religião e sociedade nos últimos vinte anos (1965-1985)”. Síntese - Nova Fase,
42: 21 A l.
Velho, Otávio.
1998
“O que a religião pode fazer pelas Ciências Sociais?”. Religião e Sociedade, 19 (1):
9-17.
Weber, Max.
1982a
“As seitas protestantes e o espírito do capitalismo”, in H. H. Gerth e C. W right
M ills (orgs.), Ensaios de Sociologia , Rio de Janeiro, Zahar, pp. 347-370.
1982b

“A psicologia social das religiões m undiais”, in H. H. Gerth e C. W right M ills
(orgs.), Ensaios de Sociologia , Rio de Janeiro, Zahar, pp. 309-346.

1989

A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo, Pioneira.

1991

Economia e sociedade, vol 1. Brasília, DF, Editora UNB, pp. 270-418.

W ilson, Bryan.
1990
The social dimension o f sectarianism. Sects an d new religious movements in a contem 
porary society. Oxford/New York, Oxford University Press.
W ilson, Bryan (org.).
1981
The social im pact o f the new movements. New York, Edwin Mellen.

Resumo

Secularização e Reencantamento: a Emergência dos Novos M ovimentos Religiosos
Os estudos contemporâneos da Sociologia e da Antropologia da Religião têm se polarizado na
discussão entre o primado da secularização na modernidade ou o ressurgimento do sagrado
recalcado. Este artigo busca escapar dessa polaridade ao propor, a partir de um exame da vas
ta bibliografia sobre a questão, formas alternativas de analisar as transformações por que pas
sa o fenômeno religioso na sociedade atual, particularmente em nosso país, através da obser
vação dos denominados novos movimentos religiosos que vem eclodindo no Brasil e no
mundo.
Palavras-chave: Modernidade; Religião; Secular; Sagrado; Novos Movimentos Religiosos.
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Résumé

Sécularisation et Ré-enchantement: l ’E mergence des Nouveaux M ouvements Religieux
Les études contemporaines de la Sociologie et de l’Anthropologie de la Religion se sont pola
risées dans la discussion entre le prim at de la sécularisation dans la modernité ou la réappari
tion d’un sacré refoulé. Cet article tente d’échapper à cette polarisation en proposant, à par
tir de l’examen de la vaste bibliographie existante sur cette question, des formes alternatives
d’analyse des transformations par lesquelles passe le phénomène religieux dans notre société
actuelle, particulièrement dans notre pays, par l’observation des nouveaux mouvements reli
gieux qui surgissent au Brésil et dans le monde entier.
Mots-clés : Modernité; Religions; Séculaire; Sacré; Nouveaux Sentiments Religieux.

Abstract

Secularization and Re-enchantment: The Emergence o f New Religious M ovements
The recent sociological and anthropological studies on Religion have been emphasizing either
the discussion on the primacy of secularization in m odernity or the revival of the repressed sa
credness. This article intends to escape such polarization and proposes alternative ways of
analyzing the transformations that the religious phenomena has been through nowadays, es
pecially in our country, considering the new religious movements that have been appearing in
Brazil and around the world.
Key words: M odernity; Religion; Secular; Sacred; New Religious Movements.
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