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DINÂMICAS DO FENÔMENO RELIGIOSO NO BRASIL, IBGE 2010

Washington Maciel da SILVA1 

RESUMO: O estudo do fenômeno religioso, segundo os dados estatísticos do 
IBGE/2010, constitui-se por conjunto de interpretações pelo cientista da religião. 
Em uma tentativa da possível hermenêutica das dinâmicas do fenômeno reli-
gioso. Com cenários religiosos regionais, que contém formas e caraterísticas 
divergentes e são marcadas pela diversidade. É possível alegar uma alteração 
do fenômeno religioso, mediante os diferentes condicionamentos sociais, econô-
micos e etários. As fundamentações dessa pesquisa se utilizam das Ciências da 
Religião, com fontes demográfi cas e estatísticas, uma pesquisa interdisciplinar 
na compreensão do fenômeno religioso. A metodologia exposta preocupa-se em 
entender os qualitativos, por dados quantitativos, com projeções teóricas so-
bre os dados coletados pelo IBGE/2010. Os resultados encontrados foram que 
a modernidade latina, falando especifi camente do caso brasileiro. Quando se 
aplica como ponto de referência, o projeto secular, se pode afi rmar, que está na 
contramão ideológica do projeto iluminista francês ou na crença do desencanta-
mento da religião. O declínio do catolicismo institucional, o crescimento acelera-
do do protestantismo, manutenção do espiritismo como uma religião expressiva 
entre os intelectuais, a descrença por famílias com renda igual ou superior a 10 
salários mínimos. Essas são algumas das informações do campo religioso brasi-
leiro. O Brasil é notoriamente um palco para os vários cenários da modernidade 
europeia ou tipicamente latina? Refl etindo em subprocessos desiguais, trunca-
dos e marcados pela efervescência religiosa nas várias camadas sociais. Com a 
vivência do cotidiano que é expressivamente numerada pelo censo demográfi co, 
mostra uma plausibilidade cotidiana da constante (re) signifi cação instrumentali-
zada na modernidade, como um fenômeno religioso latino.

Palavras – Chave: Modernidade, Brasil, Ciências da Religião e Censo.

Abstract: The study of the religious phenomenon, according to statistics from 
the IBGE / 2010, constitutes a set of interpretations by the religion scientist. In an 
attempt of possible hermeneutics of the dynamics of the religious phenomenon. 
With regional religious settings, which contains forms and diff erent characteristi-
cs and are marked by diversity. You can claim a change of the religious phenome-
non through the diff erent social, economic and age constraints. The fundaments 
of this research are used in religious studies, with demographic sources and sta-
tistics, interdisciplinary research in the understanding of religious phenomenon. 
The exposed methodology is concerned to understand the qualitative with quan-
titative data with theoretical projections on data collected by IBGE / 2010. The 
results were that the Latin modernity, speaking specifi cally of the Brazilian case. 
When applied as a reference point, the secular project, it can be said that is the 
ideological opposite of the French Enlightenment project or disenchantment of 
belief in religion. The decline of institutional Catholicism, the rapid growth of Pro-
testantism, spiritualism maintenance as an expressive religion among intellectu-
als, disbelief for families with incomes less than 10 minimum wages. These are 
some of the information the Brazilian religious fi eld. Brazil is notoriously a stage 
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for the various scenarios of European or typically Latin modernity? Refl ecting on 
uneven sub-processes, truncated and marked by religious ferment in the various 
social strata. With the experience of everyday life that is signifi cantly numbered 
by census shows an everyday plausibility of the constant (re) signifi cation instru-
mentalized in modernity, as a Latin religious phenomenon.

Key - words: Modernity, Brazil, Religious Science and Sense                     

INTRODUÇÃO:

 A proposta a seguir é uma análise do campo religioso segundo o IBGE 
2010, no estudo do fenômeno religioso latino, no caso brasileiro. A estrutura é 
constituída por uma fundamentação teórica sociológica, antropológica e demo-
gráfi ca. Fatores como: colonização, urbanização e modernização do território, 
são diretivo para constituição das estruturas sociais cotidianas. A respeito das 
matrizes das religiosidades, que são marcadas por expressões religiosas típicas 
da Europa, africanas e nativas. Há diversas contribuições culturais, para História 
da religiosidade brasileira. Uma aliança com as tradições com origens diversas 
fomentam as festividades no Brasil. Pode ser levado em consideração as trans-
formações das festas, que pertencem ao processo histórico do país.
 A secularização é um processo universalista e iluminista, que é subsi-
diado por corrente do pensamento positivista, marxista e cientifi cista, contendo 
diversos embates. Os fundamentos da modernidade não conseguem responder 
os anseios do homem moderno. O pluralismo religioso se torna uma realidade da 
efervescência da fé, isso circunda no privado da fé, mediante essas mudanças 
no mundo secular. A secularização tem dimensões divergentes, nas estruturas 
e subjetividades, em homens e mulheres que recebem essa modernidade de 
forma dialética e dicotômica, essas caraterísticas são perceptíveis no campo 
brasileiro.
  A estrutura argumentativa da discussão é constituída por apontamentos 
dos dados do IBGE/2010, com relação teórica, que visa traçar um norte por um/
para o Cientista da Religião. O campo religioso brasileiro é plural e multicultural, 
então como lidar com as dinâmicas? Como são compreendidas as novas reli-
giosidades? Essas fornecem sentidos para os sujeitos, devem ter atenção dos 
pesquisadores. No decorrer da discussão, não é objetivo totalizar ou defi nir fi xa-
mente, pelo estudo demográfi co ou com prévia teórica. São possíveis interpre-
tações, nos índices quantitativos dos grupos religiosos, e as relações com insti-
tuições, idade, renda, regionalidades e outras. Esse estudo apresentar questões 
emergentes da sociedade brasileira, mas é relevante pontuar, que ainda cabe ao 
pesquisador aprofundar com pesquisas a longo prazo, como uma ressalva com 
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dados do futuro Censo.

1. Dados do campo religioso: segundo o IBGE e relações teóricas

 Segundo os dados averiguados no IBGE e relacionando com as referên-
cias bibliográfi cas fenômeno religioso, é possível caracterizar alguns apontamen-
tos teóricos da sociedade brasileira e a dinâmica do campo religioso. A primeira 
observação é os números de católicos, que iniciam um processo de declínio. 
No período de 1991, era uma porcentagem de 83% da população, no ano 2000 
era de 73,6 % e 2010 é de 64,6%. Quais foram as razões para esse declínio do 
espaço do cristianismo católico no Brasil? Quais as motivações religiosas que 
tem oportunizado um distanciamento no catolicismo institucional? Como a Igreja 
Católica Apostólica Romana, tem recebido essa perda do contingente de fi éis? 
Por que as pessoas interessam por outras expressões religiosas, que podem 
ou não estar ligadas ao catolicismo? Essas perguntas dentre muitas outras, são 
feitas nesse trabalho, mas em nenhum momento é intencional responde-las inte-
gralmente, mas a procura por esclarecimentos da dinâmica do campo religioso. 
Observe o gráfi co 01 abaixo:

 Para isso é importante citar os outros movimentos religiosos, como o pro-
testantismo, que historicamente é um dos concorrentes por contingentes religio-
sos. No ano de 1991 a porcentagem de protestantes no Brasil era de 9,0%, um 
número crescente em 2000, para 15,4% e em 2010 era de 22,2%. As religiões 
protestantes revelam crescimentos acima da média, em comparação as outras 
expressões religiosas. O campo religioso do brasileiro, tem demonstrado frutí-
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feras para as religiões de origem protestantes. Mas deve ser interrogado, por 
que isso tem acontecido? Quais as razões? Quais os novos sentidos religiosos 
produzidos?
 Outro ponto relevante são os protestantes pentecostais e neopentecos-
tais, também veem mostrado um crescimento, em 1991 eram de 5,6%, já em 
2000 era 10,4% em 2010 é de 13,3%. A interrogativa seria, quais são os con-
dicionamentos favoráveis para o crescimento dessas expressões religiosas? O 
mundo moderno, marcado pela a liberdade no Estado Democrático de Direito, 
pode se justifi car esse percentual, nesse contexto de mudanças socioeconômi-
cas. A respeito dos praticantes do espiritismo, que em 1991, uma porcentagem 
de 1,1, em 2000 um número de 1,3 % e 2010 2,0 %, levando em consideração 
um crescimento processual e moroso, em comparação ao protestantismo no 
Brasil. Um questionamento seria, por que o espiritismo tem crescido de forma 
vagarosa? Em relação as outas práticas religiosas?
 Continuando a percepção do gráfi co, é visto uma diminuição e estagna-
ção das religiões de origem afro-brasileira, como a umbanda e candomblé. No 
ano de 1991, era 0,4% 2000 e 2010 permanecem em 0,3%. As religiões afro-bra-
sileiras possuem uma trajetória de confl ito, com as religiões predominantes. As 
pessoas que aderem as outras práticas religiosas, ainda impopulares no Brasil, 
crescem potencialmente no de 1991 era 1,4%, já em 2000 1,8% no de 2010 era 
de 2, 7%. Essas são diversas religiões como: Nova Era, hinduístas entre outras, 
que possuem relativamente um signifi cado na cultura religiosa país. Por que es-
ses espaços veem sendo ocupados por religiões, que não estão historicamente 
vinculadas ao país? Ao olhar a colonização deve ser considerar, que não há visi-
bilidades, segundo as fontes conferidas, mas uma recém importação e imigração 
estrangeira, para os cenários religiosos diversos da nação.
 Um ponto conveniente pela proposta, é o crescimento das pessoas, sem 
religião. Visualizado grafi camente o quadro da questão, no ano de 1991, era em 
medida 4,7%, em 2000 7,4% já em 2010 é de 8,0%. O processo de moderniza-
ção tecnológica ou aperfeiçoamento intelectual, a globalização, teria transforma-
do as concepções sobre a necessidade da religião para homem moderno? Para 
continuar essa interpretação do palco religioso no Brasil, fundamenta-se com a 
discussão em Berger (1985) na compreensão sociológica da secularização, pro-
testantismo e as novas formas da religião à lá carte.
 A sociedade moderna e a secularização, dinamizada por várias empresas 
religiosas, direcionada na plausibilidade de mercado estão intimamente conecta-
das. A obra o dossel sagrado: elementos para uma teoria sociológica da religião, 
trabalha vários aspectos das religiões, o tema abordado é a secularização. A 
proposta principal da secularização e perda dos espaços eclesiásticos, que es-
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tariam ligados aos espaços públicos. A religião passa ser substituída por outros 
símbolos, que não são os religiosos, são símbolos da racionalidade humana, da 
burocratização, como a criação da laicidade. Esse fato muda a esfera religiosa 
humana, para a esfera secular, é o separativo do Estado e Igreja (Berger, 1985). 
É importante ressaltar que esse processo é divergente, pois em si, podem ser 
destacados as diferenças e confl itos, ligado muito mais as formas ideológicas, do 
que socialmente e estruturalmente existente no campo religioso (Berger, 1985).
Pode se afi rmar exista uma assimetria entre a ideologia e o processo de secu-
larização, quando se observa a consciência secular, há divergências que são 
estruturais e subjetivas. A secularização possui formas da ocidentalização e mo-
dernização, são refl exos das transformações das sociais. Mediante essa hipóte-
se teórica, pela interpretação sociológica, poderia até a alegar a profícua ligação 
entre o cristianismo e a modernidade, para a construção do estado moderno, 
que exigiu o processo/subprocessos da modernização nas instâncias tecnológi-
cas, agrícola, urbanísticas, social, política e cultural. Alguns autores trazem con-
cepções da secularização como: Hegel, Schompenhauer e Nietzsche, discutem 
as formas da secularização na sociedade, e como os indivíduos são receptores 
e produtores de maneiras seculares. É visto pelo desencantamento do mundo 
pela racionalização, juntamente como os modos que os homens constroem as 
consciências de ser (Berger, 1985).
 Uma questão que merece destaque é a perda do milagre, magia e o mis-
tério pelo aparato dos santuários católicos tradicionais, que os protestantes não 
defi nem como parte da concepção do sagrado, pois os católicos ainda creem 
na mediação por santos. A ética passa pela transcidentalização, racionalização 
e historicização, uma visão diferente, pois o Deus criador, não é a criatura, ele 
ultrapassa os domínios humanos. Pois homem passa por novas formações e 
aspirações das religiões universais, passa pela racionalização da totalidade da 
vida, para a vida anti-mágica. O exemplo disso é a especialização institucional 
da religião. Com todo esse processo, a religião passa pela subjetivação da ex-
periência e relativização dos elementos. Pode ser visto a crise profunda na so-
ciedade, teologia e instituições (Berger, 1985). 
 Foi possível perceber, uma aproximação da realidade brasileira com ex-
plicação de Peter Berger. As várias religiões que se desenvolvem no Brasil, em 
muitas delas, com infl uência das expressões protestantes, com um cardápio re-
ligioso bem elaborado. A plausibilidade de mercado orienta essas novas enér-
gicas fundamentações das empresas religiosas, ou simplesmente expressões 
religiosas, que perdem suas bases institucionais, e reconstroem seus sentidos, 
com variáveis como: secularização, modernidade, capitalismo, liberdade, merca-
do e entre outras.



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 4, nº 4, jan. 2016.ISSN: 2317-7284

163

Tabela: 01

 Nessa etapa, algumas caraterísticas são apresentadas nas formas insti-
tucionais, seus crescimentos e declínios. A Igreja Apostólica Romana se mostra 
predominante nas regiões do Brasil, mas com um declínio, relativamente em 
todas as regiões de predomínio. 
 Nas regiões brasileiras, é mostrada a média de 9 a 13 % de declínio do 
catolicismo apostólico romano. Em relação ao crescimento protestante, que re-
vela um aumento potencialmente signifi cativo. Exibindo as igrejas evangélicas 
de missionárias, são as que mais crescem principalmente nas regiões norte e 
centro-oeste são as que demonstraram o maior número de adesões. As deno-
minações de origens pentecostais desempenham um aumento signifi cativo nas 
regiões norte e centro-oeste. Outra informação importante é decrescimento das 
religiões afro-brasileiras e o espiritismo com um decaimento porcentual. Outras 
informações destacáveis são aumento das pessoas sem Deus em todo território 
nacional.
 Cabe ao cientista da religião, analisar o processo de urbanização e mo-
dernização dessas regiões. Também pode levar em consideração as muitas prá-
ticas religiosas, nas regiões amazônicas, vistas como religiões não instituciona-
lizadas. Essas regiões apresentam tradições religiosas, que não são e possíveis 
posicioná-las com o perfi l institucional brasileiro, em relação à cultura religiosa 
predominante. Outro fator que deve ser pontuado são as constantes mudanças 
socioeconômicas e educacionais nessas regiões, que passam por maiores par-
ticipações nos índices educacionais e econômicos.
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 As propostas de Beatriz de Souza Muniz e Luís Mauro Sá Martino, organi-
zada na temática os católicos: secularização e mudança na Igreja. A seculariza-
ção e o declínio do catolicismo. O interessante relatar é a queda nos índices do 
catolicismo, não quer dizer, que as deixaram de ser crente muito pelo contrário, 
é a ascensão de novos movimentos religiosos.  A sociologia da religião no Brasil 
está profundamente ligada à teoria do declínio do catolicismo institucional no 
Brasil. Podem–se perceber as formas de mudança social realizada pelos indiví-
duos (SOUZA; MARTINO, 2004).  As teorias weberianas pode trazer contribui-
ções para construção da compreensão do catolicismo no Brasil. A secularização 
e seus diálogos podem ser dominante e predominante, garante um panorama 
de discussão da sociologia no desenvolvimento religioso (SOUZA; MARTINO, 
2004).
 Os estudos sociológicos no Brasil informam um crescimento de outras 
expressões religiosas. A secularização não quer dizer, que os crentes, abando-
naram suas formas de crer. Esse discurso relata a presença de novas religiosi-
dades no Brasil, e a grande aceitação da comunidade, percebe-se a debilidade 
das religiões institucionais.  A Busca por outras formas de crer, novas relações 
com o sagrado, que é recheado de sentidos modernos, que são focadas nas po-
tencialidades e fragilidades humanas. Há uma pergunta a ser feita, será que há 
uma religiosidade de homens, para homens? Uma abordagem complexa desse 
momento histórico, para comunidade de pesquisadores. 

Gráfi co: 02
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 Em relação faixa etária de idade, quando se pensa a religião, é possível 
comentar que os homens entre 25 a 30 anos de idade, são maiores os índices 
de não praticantes de religiões institucionais ou tradicionais. É importante argu-
mentar, que nessa faixa etária da idade, a maioria é jovem, podem ter recebidos 
formações superiores, ou aproximação com as novas tecnologias. Quando visu-
alizamos as religiões afro-brasileiras percebem-se homens e mulheres entre 30 
a 50 anos de idade.
  Já os praticantes do catolicismo, mantem uma faixa etária, entre os 15 
aos 35 tanto para homens quanto paras as mulheres. Nas denominações pen-
tecostais e de missões tem como adeptos pessoas entre 15 a 20 anos de idade, 
sendo potencialmente o contingente da prática religiosa.

Tabela: 02

 O porcentual de adeptos das práticas religiosas, pode estar ligado ao ní-
vel de instrução? Quais são os porcentuais de pessoas com maior formação 
intelectual? Qual a relação da religião com essas realidades? Nas práticas cató-
licas pode ser percebido que os adeptos são em maioria pessoas, que possuem 
ensino fundamental incompleto ou ensino superior incompleto. Por que existe 
esse arrolamento das pessoas com formação fundamental e superior incomple-
ta?
 Nas denominações pentecostais de missões e não determinada, os nú-
meros são semelhantes, pois revela contingência de seguidores, que não pos-
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suem ensino fundamental ou superior completo. Algumas interrogativas que já 
foram levantadas, a formação intelectual pode intervir nas adesões religiosas? 
Os espíritas possuem uma caraterística peculiar diferenciada dos restantes dos 
adeptos nas práticas religiosas. Há porcentagens de espíritas com formação su-
perior completa e incompleta é muito maior em relação com outros cultos, mos-
tra uma religião experiência pela classe mais intelectualizada o país. Pelas quais 
razões esses números se mostram mais contingenciais, nas práticas religiosas 
do espiritismo? Por que existe essa afi nidade do nível de instrução mais elevado 
e a adesão ao espiritismo?
  Outra informação relevante são os ajuntamentos das pessoas nas práti-
cas de religiosidades não determinadas com as religiões de matrizes afro-brasi-
leiras, se manifestarem-se na escolarização mais próximos indivíduos, com for-
mação fundamental incompleta e superior incompleto, também com os números 
signifi cativos entre formandos em cursos superiores. 
  As religiosidades afro-brasileiras e outras estão mais ligadas ao período 
de formação mediana, pessoas que não concluíram as formações básicas. O 
intrigante a ser questionado, pelos quais motivos esses indivíduos foram obriga-
dos a paralisar seus estudos? Quais os condicionamentos sociais, que levaram 
a essa realidade social e intelectual? Existe alguma classifi cação entre essas 
particularidades citadas? Como investigar essa relação porcentual adquirida pe-
los dados do IBGE/2010? Todo esse questionamento pode ser esclarecido pela 
investigação qualitativa e quantitativa.
 Quando se aborda as pessoas que determina sem religião, algo se tor-
na interessante, segundo os modelos de secularização em alguns países da 
Europa, ou por estudos da religião. O Brasil revela que os indivíduos, que se 
determinam sem religião, estão aliados a formação incompleta desde ensino 
básico fundamental, médio e superior. Como que essa caraterísticas podem ser 
explicadas? Por que as pessoas com níveis de escolarização incompletos não 
possuem religião? No projeto secular, o maior nível de instrução poderia afastar 
o homem da fé. Já no Brasil tem mostrado uma forma única, as pessoas com 
níveis de formação inconclusos, desempenham as representações não institu-
cionais da religião. Algo que deve ser estudado para futuro esclarecimento, pois 
essa forma foge das traduções comuns seculares. A pergunta que deveria ser 
feita, como o brasileiro, com o ensino incompleto fundamental, médio e superior, 
está recebendo processo da modernização e formas do secularismo no Brasil? 
Um questionamento que merece um aprofundamento.
 Bauman (1998), pode exemplifi car alguma oportunidade tem como título, 
o mal-estar na pós–modernidade, seu direcionamento leva a discussão para a 
religião e plausibilidade na dita sociedade moderna. Os sociólogos tentam arti-
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cular a religiosidade na modernidade, pois em muitos momentos é visível a ten-
tativa da substituição, com o sonho positivista, marxista ou cientifi cistas, pois a 
religião passa por novas roupagens. O estudo sobre religião é direcionado com 
relação do homem e o transcendental, temores e sentidos, que são atordoados 
pelas incertezas. A religião se torna mais latinizada, pelo mistério e particulari-
dades, como é proposto com os efeitos numênico. A religião é considerada uma 
das qualidades humanas, um transcendentalismo marcado pela sensibilidade do 
inconsciente são vários questionamentos que podem ser levantados (BAUMAN, 
1998).
  Para a sociologia da religião, o que interessa não é uma defi nição do fe-
nômeno religioso, mais seus mecanismos sociais que são empregados sobre o 
pensar e agir religiosamente, os fatos sociais. Essas religiosidades são maneiras 
de agir, pensar e compreender os indivíduos. O homem é marcado desejo de 
resolver anseio como a salvação, algo que inquieta desde realidade comum co-
tidiano, as novas igrejas, são as criações que fornecem esse sentido. A moder-
nidade vive um dilema do distanciamento do sagrado em formas institucionais 
(BAUMAN, 1998). 
 A modernidade é marcada pela solidão humana, que é composta pela ra-
cionalidade, com apoio moral que são condicionamentos, que estrategicamente 
levam a considerar a sociedade moderna capaz de se autogerir em relação ao 
transcendentalismo. A religião consegue se reestruturar, deixando os questiona-
mentos sobre os mistérios da existência e morte, mas colocando-se em frente 
à vida cotidiana, as religiosidades tomam posses, dessas potencialidades. Não 
me admira que em meio a esse discurso da realidade, onde as necessidades hu-
manas não são atendidas pelas vontades e desejos humanos, as necessidades 
humanas são apenas humanas (BAUMAN, 1998).
 Mediante essa queda paradigmática do homem, é despertado um fascínio 
pelo fundamentalismo religioso, com promessas que redirecionam as inseguran-
ças ontológicas do homem pós-moderno. Esse pressuposto se fi rma com bases 
radicais e extremistas do seu desenvolvimento, que podem ser até totalitários, 
essas propostas anseiam trazer segurança para um mundo, onde todas as for-
mas de vida são possíveis, a insegurança é constate, impactada pela angústia 
da liberdade (BAUMAN, 1998).
 Outro autor interessante é Giovanne Vattimo, na temática crer que se crê, 
inicia uma discussão sobre a sociedade pós-guerra, que deveria preocupar com 
uso da religião para um humanismo cristão. Pode ser usado como base às críti-
cas de Nietzche e Heidegger, sobre a modernidade e a relação com o cristianis-
mo. Um levantamento do homem com sua racionalidade, um Deus que morreu, 
ou que foi morto pela racionalidade moderna. Mas o relevante comentar, que não 
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existe uma negação de Deus, mas a mudança do ser metafísico escolástico para 
a estrutura humanística, que atenda homem em suas contingências da existên-
cia (VATTIMO, 2004).
 Ele divide à discussão, na primeira abordagem como o judaísmo, o Deus 
vingador, na era da crueldade, o Deus era punidor, esse pressuposto de Deus, 
essa era forma de crer em Deus. Um padrão de um Deus único, que diferenciava 
de todos os outros, uma defesa realidade transcendental. A segunda proposta é 
a era como cristianismo medieval, que reconhecido como o período da verdade, 
uma proposta eurocêntrica, as pessoas deviam ser seguidores de cristo. O cris-
tianismo é apontado como uma maneira de imposição em relação à Europa e o 
seus alcances de poder. Essa ideia de cristianismo dominador, em maioria das 
vezes opressor, deve ser superado (VATTIMO, 2004).
  Já na terceira fase, a denominada com era do espírito, seria uma religião 
sem religião, com liberdade e difi culdade. Essas perspectivas são ameaças ao 
institucional, como as novas experiências com que qualquer indivíduo poderia 
ter sua experiência, e ser tornar um indivíduo tocado pela espiritualidade. Uma 
liberdade para o leigo, comum a todos, uma crítica forte ao modelo europeu de 
religião e sociedade institucionalizada. O Espírito se torna livre do institucional, 
as pessoas precisam apenas serem carismáticas. O cristianismo ultrapassa a 
porta da realidade institucional, e pode se manifestar por valor humanista, até 
visto como uma possível religião universal.
 Algumas considerações são passiveis de ligação, maiorias dos indivíduos 
estão vivendo, esse momento de muita efervescência religiosa por novas formas 
de crer. Uma busca pela fuga da tradição, para uma ação que atenda às neces-
sidades dos homens, o sagrado pode ser apenas mais um mecanismo, para 
que isso seja possível. O fundamentalismo ou novas religiosidades liberais são 
esses novos sentidos, para classe e indivíduos que recebem a mudanças da mo-
dernidade (VATTIMO, 2004). Nas teorias do humanismo cristão que apresentam 
um afastamento do cristianismo institucionalizado, podem ligar-se ao espírito do 
humanismo cristão, uma não aderência ao modelo, ou tradições religiosas. Uma 
procura por espírito de liberdade e humanista, que posicione os homens na so-
ciedade mais pacífi ca e igualitária. Intensifi cando o combate à intolerância e ao 
radicalismo, pois o espírito seria uma liberdade recíproca.
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Tabela: 03

 Ao pensar a distribuição de renda do país, podem ser consideradas que 
as rendas em salários mínimos de 1 a 4.  Que nessa faixa de rendimentos, é 
mostrado na máxima porcentagem, que os indivíduos são mais sujeitos ao fe-
nômeno religioso, não é foco aqui citar as formas institucionais dos fenômenos 
religiosos. Mais como nessa média de rendimento, como as adesões aos movi-
mentos religiosos e não religiosos são mais intensas. Por que essa caraterística 
é visível nessa faixa de rendimento? Os indivíduos com os maiores rendimentos 
entre 10 salários mínimos, não apresentam uma expressão prática religiosa em 
comparação a outros indivíduos, tendo como referência apenas a adesão ao 
espiritismo que se torna uma exceção. Um questionamento a ser realizado, é 
por que as famílias com os maiores rendimentos são menos religiosas? Qual a 
interferência que o capital, no homem religioso? Existe alguma coerência? Ou é 
apenas uma fatalidade? É importante ressaltar que as pessoas com os maiores 
rendimentos estão mais sujeitas e adaptadas aos modelos capitalistas e seus 
condicionamentos, as exigências de mercado.  Como pode ser ponderada essa 
aproximação casuística?
 Nessa tabela 03, foi fundamental perceber a relação, dos rendimentos 
com as formas religiosas, pode se alegar a semelhança profícua entre o capital e 
o fenômeno religioso. Cabe as entender essa dinâmica por estudos que a visão 
relacionar a secularização capitalista e a segregação social. Como o homem 
moderno se posiciona, a essa realidade da sociedade capitalista moderna.
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Gráfi co: 03

 Nessa estapa é possivel ponderar o idade mediana das pessoas que es-
tão mais próximas do fenômeno religioso. A média  total da  idade esta na  faixa 
dos 29 anos, um período da vida humana, ainda defi nido como jovem. Vários 
variáveis pode ser colocadas para aferir essa média, dentre elas a faixa etária 
de idade da população brasileira. Possibilita uma alteração na população.
  Abordando o fenômeno religioso, pode ser afi rmado que as os católicos 
apostólicos romanos estão na média dos 30 anos de idade, considerado como a 
população religiosa. Já os  evangélicos de missão mantem um faixa de 29 anos  
de idade, um periodo ainda jovem da vida humana. Os evangélicos pentencos-
tais e outros estão entre os 27 a 28 anos, os  espíritas  são os mais adultos com  
a média  de 37  anos. As práticas de outras religiosidades, umbanda e candoblé, 
esta na faixa  30 a 32 anos, da fase adulta. Outra informação importante é aque-
le, que não identifi cam com as religiões institucionais ou sem declaração estão 
entre os 26 a 27 anos de idade, sendo faixa mais jovem do campo pesquisado. 
Seria conviniente argumentar, por que esses jovens se autodeclaram como sem 
religião? Quais são motivações e disposições para justifi car esse posicionamen-
to? Que sentidos são motrizes nessa construção dessa relação? É oportuno 
ressaltar as relevâncias dessas precoupações com o fenômeno religioso.
 No entanto após todo esse discursso do campo religioso, com as  fun-
damentações do IBGE e teóricas. Foi conectado os dados demográfi cos, e os 
conceitos sociológicos como explicações do campo religioso do Brasil. As várias  
refl exões foram realizadas como meios compreensivos das dinâmicas dos fenô-
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menos religiosos. Um palco de mudança pela modernização e ocidentalização, 
que orienta novas expressões religiosas. O campo religioso se revela como algo 
(re) signfi cativo, com variáveis ligadas aos condicionamentos capitalistas. Estu-
dos foram levantados pelas grupos religiosos por idade, renda, divisões institu-
cionais e regionais. Como o cientista da religião compreenderá essa realidade 
multicultural, com constantes transformações, isso ainda é o desafi o, também 
uma obrigação para os pesquisadores do fenômeno religioso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

  O processo do estudo teórico e demográfi ca do campo religioso. A secula-
ridade no Brasil tem dimensões diferenciadas, preenchidas por particularidades 
das expressões religiosas. Alguns dados levantados contribuem para compreen-
são do campo, como: trajetória histórica, as matrizes das religiosidades, os con-
tatos, choques, fusões culturais, que constituem o todo da sociedade religiosa.
 Pela interpretação dos dados de IBGE/2010 e teóricas, foi perceptível o 
declínio do catolicismo em nível nacional. Esse declínio tem vários motivos prin-
cipalmente à ascensão das novas religiosidades, que tem origens diversas. Mas 
o fator determinante é o crescimento do número de protestante. Seria pela fl exi-
bilidade dos protestantes em lidar com as novas problemáticas da modernidade? 
Como é constituída a religião na sociedade emergente, e a plausibilidade do 
mercado religioso. O protestante conferiu uma adaptação pela empresa religio-
sa, com a reciprocidade entre demanda e o mercado. O aumento do contingente 
nas denominações de missões, pentecostais e neopentecostais, são relativa-
mente superiores, em desenvolvimento e expansão do protestante, com essa 
fl exibilidade de gerenciar a angústia da liberdade humana e a perda de sentido.
 Outro apontamento relevante é o aumento das pessoas sem religião, es-
ses possuem níveis do ensino incompleto. Não é concreto elaborar um roteiro, 
defi nitivo apenas com dados do IBGE/2010, mas com leituras sociológicas, se 
constrói a reciprocidade do fato, mudança social. As desigualdades nos espaços 
urbanos e rurais, como essas pessoas recebem essas realidades? É possível 
relacionar esse condicionamento, para a descrença das religiões.
 Os novos cultos, atendem os novos sentidos para existência humana. Há 
uma relação com a perda do sentido do sagrado tradicional institucionalizado, 
eis o desafi o a ser respondido. O diferencial do Brasil, comparando com as so-
ciedades seculares, é a afi rmativa que os indivíduos com o maior nível de instru-
ção, não integram um distanciamento da religião, segundo o modelo iluminista 
francês.
 Conclusivamente o estudo foi um ensaio teórico e interpretativo demo-
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grafi camente, na tentativa de compactuar conceitos históricos, sociológicos e 
antropológicos sobre o campo religioso brasileiro. Essas intepretações são ape-
nas possibilidade de entendimento, esclarecimento para dimensionar a comple-
xidade da realidade brasileira, que apresenta suas particularidades históricas 
e fenomenológicas. As questões apresentadas merecem aprofundamento, para 
problematizar e clarifi car as motivações e disposições das dinâmicas do fenôme-
no religioso no país.
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