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1 - INTRODUÇÃO: GRUPOS MÍSTICO-ESOTÉRICOS, NOVAS RELIGIÕES E 
RELIGIOSIDADES 

 

Atualmente, o surgimento e a disseminação de novas formas de religião e de 

religiosidade, que se configuram nos mais variados grupos, movimentos, filosofias e doutrinas, 

é um fenômeno contemporâneo de importância inegável que fornece, por sua vez, valioso e 

inesgotável material de reflexão para as Ciências Sociais. Por outro lado, o advento da Internet 

– um espaço privilegiado para a circulação, troca, formação e compartilhamento de ideias – 

constitui um novo campo de pesquisas para os cientistas sociais, na medida em que a análise 

das sociabilidades e das trocas de visões de mundo contidas neste âmbito tão recente e 

singular pode gerar precioso material etnográfico para uma análise de cunho antropológico. 

O que proponho neste trabalho é uma reflexão sobre o encontro, entrelaçamento e 

interdependência entre estes dois mundos: uma análise das perspectivas e discursos de um 

grupo específico em meio eletrônico “virtual” situado no site Yahoo!Grupos chamado “Árvore 

Sagrada”1. Meu recorte privilegiará as seguintes indagações: Quais os elementos 

preponderantes nestes discursos? A conjugação de tais elementos, que para o grupo em 

questão são, fundamentalmente, de inclinações esotéricas, místicas e religiosas, formaria uma 

teia de significados que apontaria em qual direção? Como este universo de ideias, visões e 

práticas compartilhadas em rede são apropriadas e reinterpretadas pelos indivíduos aí 

associados? Teríamos aí uma fala relativamente unificada e uniforme ou pelo contrário, uma 

miríade de perspectivas, interpretações e discursos? 

Esta comunidade, criada em fevereiro de 2005, contava, na data da pesquisa, com 3068 

membros e se classifica como um agrupamento relacionado ao “paganismo”2, constituindo-se 

em, basicamente, um espaço para discussão, troca de arquivos, compartilhamento de 

informações, atividades e experiências de vida. Seriam perspectivas e práticas que poderiam 

ser enquadradas como pertencentes, por um lado, a um “grupo místico-esotérico” (Siqueira, 

2003) e por outro, como um exemplo de "processos de transferência e de apropriação de 

práticas espirituais orientais mediadas pelo corpo nas sociedades industrializadas do Ocidente" 

(Almeida, 2006).  
                                                
1   http://br.groups.yahoo.com/group/arvore_sagrada/ 
2 O organizador do fórum em questão argumenta que o “...Paganismo não é religião, temos visto muito se 
convencionar como religião, paganismo é um modo de vida, é uma estrutura conceitual que serve de base, de 
fundamento para muitas religiões” com algumas características comuns: “Politeísmo (culto específico de Deuses - 
sem misturas); Não Maniqueísta (Bem X Mal - Luz X Trevas); Preservação de Costumes/ Folclore; Raiz regional 
Européia; Culto às manifestações da Natureza; Reconstrucionismo Europeu (antropologia); Sem símbolo ou livro 
sagrado; De caráter iniciático”. 
 



 5 

Que tipo de confluência encontraríamos neste caso? Em primeiro lugar, temos a íntima 

e importante relação que se processa entre meio eletrônico em rede (Internet) e 

comportamentos e relações sociais. Um preponderante aspecto deste fenômeno refere-se ao 

surgimento e desenvolvimento de uma espécie de sociabilidade que podemos chamar de 

“virtual”. Tal concepção é assentada, basicamente, sob dois elementos: de um lado, a 

existência de práticas de sociabilidades “clássicas” mantidas pela proximidade física e encontro 

face a face; por outro, temos um contexto específico gerado pelos avanços tecnológicos que se 

configura na presença de uma interface gráfica e digital como mediadora destas mesmas 

sociabilidades. 

Por conseguinte, no que concerne aos conteúdos destas visões de mundo que geram 

discursos próprios, temos certos elementos que poderiam ser classificados de “orientalistas” – 

aqui, me baseio nas ideias de Said e de Campbell -, contidos nos argumentos dos membros da 

comunidade virtual que seriam uma releitura e reconstrução de um “Oriente”, um lugar 

idealizado que, na visão dos indivíduos, possuiria uma aura inerentemente “mística”, “religiosa” 

e “exótica”, uma fonte de conhecimentos “inesgotáveis” e “preciosos” para os que buscam uma 

vida mais “espiritual”, “saudável”, de “elevação espiritual” e de “harmonia” com a “natureza” e a 

“humanidade”.  

Além disso, conforme apontam vários autores como Siqueira (2003), Silveira (2005) e 

Almeida (2006), estaríamos diante de um processo de desinstitucionalização das religiões 

históricas e da própria religiosidade; a comunidade em questão seria um exemplo de um 

fenômeno abrangente na qual tais grupos místico-esotéricos apresentariam algumas 

características comuns: não podem ser reduzidos às categorias de “religião” ou de “seita”; 

possuem uma religiosidade anticlerical, antidoutrinária e antiinstitucional; a adoção de uma nova 

fé, prática ou filosofia é feita por meio da adesão, não conversão dos membros; existência 

marcante de processos de “bricolagem religiosa” (Siqueira, 2003) e trânsito entre valores, 

doutrinas, grupos diversos, religiões e rituais. Se nos basearmos nos argumentos de Berger 

conforme expôs Siqueira, também verificaríamos o fenômeno da “psicologização da religião”: 

por um lado, configura-se, por parte dos indivíduos, uma busca pelo “autoconhecimento”, 

“autodesenvolvimento” e “auto-aperfeiçoamento”, já que o próprio “divino”, estaria dentro de 

cada pessoa; por outro, esta manifestação social indicaria a composição de um novo estilo de 

vida: o aumento do consumo de práticas chamadas “alternativas” ou não-convencionais 

(meditações, massagens, técnicas de auto-ajuda, visualizações, apenas para citar alguns 

exemplos). 
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 Antes de prosseguirmos, delinearei os contornos do grupo pesquisado em questão, 

procurando apontar seus elementos essenciais; porém, primeiramente quero expor o desenho 

da estrutura que sustenta este fórum de discussão: o site do Yahoo! Grupos. 
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2 – O CAMPO VIRTUAL: SOCIABILIDADES E TEXTUALIDADES 
 

2.1 - YAHOO! GRUPOS 

 

Farei aqui um breve histórico do site e uma descrição sobre o padrão de estrutura e 

funcionamento de uma homepage de comunidade. Fundado no início de 2001, o Yahoo! 

Grupos congrega em si uma enorme quantidade de fóruns de discussão online, com, segundo 

dados do ano de 2008, 113 milhões de usuários, 9 milhões de comunidades e disponibilidade 

em 22 idiomas. Na seção “Tópicos de Ajuda” do site, podemos encontrar que “O Yahoo! Grupos 

é um serviço gratuito que permite reunir a família, amigos e membros por meio de um Web site 

e grupo de e-mail. Não é necessário conhecer HTML para criar seu próprio grupo. O Yahoo! 

Grupos oferece uma forma conveniente de conectar-se com outras pessoas que compartilham 

os mesmos interesses e idéias. Os usuários do Yahoo! criam uma infinidade de grupos de e-

mail nos quais você pode se inscrever, em um ambiente fácil de usar. Você pode utilizar o 

serviço Yahoo! Grupos via Web ou através de um programa de e-mail”. 

Logo, o termo “grupos” se refere a uma ferramenta particular de comunicação pela 

internet, serviço este que é um híbrido entre uma lista de endereços eletrônicos e um fórum 

cujas discussões são agrupadas por temas específicos (threaded discussion). Neste contexto, 

as mensagens de uma comunidade podem ser postadas e lidas diretamente por e-mail ou via a 

página inicial do grupo. Além de fornecer o recurso de organizar uma considerável quantidade 

de e-mails e arquivos dos mais diversos formatos, o serviço oferece certas facilidades 

adicionais para cada comunidade, como uma homepage própria, um arquivo de mensagens 

estruturado cronologicamente, uma lista organizada de membros com seus respectivos perfis, a 

criação de enquetes e de um calendário de eventos, e, também, de um banco de dados que 

armazena imagens, textos e links para sites externos. As ferramentas descritas são acessíveis 

a todos os filiados; por outro lado, os criadores e moderadores possuem, ainda, alguns 

privilégios adicionais, como os de convidar, via e-mail, mais membros para seu grupo, o poder 

de gerenciar tanto a admissão (ou mesmo, expulsão) de usuários, como, também, a aprovação 

(ou censura) das mensagens e arquivos enviados, a possibilidade de editar a apresentação - 

textual e gráfica - da homepage da comunidade e enfim, ter a autoridade para criar regras de 

moderação mais restritas que aquelas padronizadas pelo Yahoo! Grupos. 

A homepage de uma comunidade, que é a interface eletrônica primordial que articula, 

simultaneamente, o usuário, a comunidade e os recursos do ambiente virtual, tem a função de 

um portal de entrada, de um “cartão de visitas” e estrutura-se, independentemente de sua 
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temática, da maneira descrita a seguir. Na parte superior da página, localiza-se o espaço para o 

nome e uma breve apresentação do grupo; no canto superior esquerdo, está a importante barra 

de recursos da comunidade, cujas opções principais são: (a) “Início”: voltar à página inicial; (b) 

“Mensagens”: link que possibilita tanto a postagem de mensagens, quanto o acesso e a leitura 

da lista de discussão; (c) “Arquivos”, “Fotos” e “Links”: opções em que arquivos e atalhos para 

outras páginas são armazenados; (d) “Enquetes”: espaço para a proposição de pesquisas de 

opinião junto aos filiados.  

Abaixo desta barra de recursos, está um quadro composto por duas seções: na aba 

“Informações”, temos alguns dados sobre o grupo, como número de associados, categoria 

temática em que o grupo se insere, data de criação e idioma; já em “Opções”, estão detalhadas 

as regras de moderação que são criadas e gerenciadas pelos donos da comunidade: forma de 

associação (se a solicitação para participar do grupo necessita ser autorizada ou não pelo 

moderador), aprovação das mensagens (se as mensagens são filtradas e, em certos casos, 

censuradas pelo owner3 do fórum), quais associados podem enviar mensagens (todos os 

associados ou apenas os donos), anexos de mensagens (se arquivos de um tipo particular 

podem ou não ser apensados ao texto que será enviado para a lista) e, enfim, se os associados 

podem ou não ocultar seus endereços de e-mail dos outros usuários. 

Voltando à parte superior da página, quase centralizado, está o quadro destinado ao 

texto de apresentação do grupo e à descrição de suas atividades recentes – aqui, basicamente, 

estão sintetizados os focos de interesse e os objetivos da comunidade, além de uma lista, tanto 

dos assuntos permitidos, como aqueles vetados pelos moderadores; ainda ao lado, há um 

pequeno espaço para a veiculação do logotipo distintivo da sociedade. Abaixo deste retângulo, 

está a seção “Novas Mensagens”, em que os usuários podem, entre outras ações possíveis, 

consultar as novas postagens, organizar as mesmas em uma lista geral e classificá-las segundo 

os critérios “Listar por Mensagem Individual” (onde os assuntos são listados em separado e em 

ordem cronológica) e “Agrupar por Tópicos” (cujas mensagens são aglutinadas por temas que 

os participantes consideram afins, sem se preocupar com a ordenação temporal). Ainda dentro 

deste quadro, o usuário tem a opção de uma busca avançada no arquivo de mensagens, com 

os critérios de procura delimitados por data, autor, assunto e palavra específica contida no 

corpo dos textos; por fim, o participante pode, por meio do recurso “Adicionar Tópico”, enviar 

suas contribuições para o grupo. 

                                                
3 Literalmente falando, o “dono”, o “possuidor”; no contexto em questão, significa o organizador, o moderador, ou 
fundador de um fórum. 
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Abaixo deste mural, está o chamado “Histórico de Mensagens”, que busca ilustrar e 

organizar os totais numéricos de postagens por meio de uma tabela dividida por meses e anos 

de atividade da comunidade; através deste quadro, o usuário pode acessar, diretamente, os 

conteúdos de um mês específico de um ano de sua escolha. Finalmente, depois desta seção, 

no rodapé da página, estão os “Endereços de e-mail do Grupo”, onde se localizam os e-mails 

destinados a serviços particulares, como o envio de mensagens, a filiação ou desligamento do 

grupo, o contato direto com o proprietário do fórum, além de links para sites entendidos como 

correlatos.  

Passarei, agora, à minha experiência com o Yahoo! Grupos. A página é facilmente 

acessada via o portal do Yahoo! Brasil (http://br.yahoo.com/) ou mesmo diretamente, pela 

homepage própria do serviço (http://br.groups.yahoo.com/). Apesar de certos grupos de 

discussão permitirem ao visitante a visualização dos conteúdos dos fóruns, o único caminho 

possível para um contato mais aprofundado com determinada comunidade é pela criação de um 

perfil e email do site supracitado; após este procedimento, a maioria dos grupos solicita ao 

aspirante, no momento da inscrição, uma pequena apresentação e justificativa de, no máximo, 

duzentos caracteres. Conforme o observado anteriormente, após o preenchimento do 

formulário, o pedido de filiação pode, em certos casos, passar pelo crivo do fundador / 

moderador da comunidade que, por sua vez, pode ou não acatar a solicitação. Após estas 

etapas, o indivíduo é elevado à condição de membro, sendo-lhe então concedida a 

possibilidade de participar das atividades disponíveis. 

A comunidade que aqui destacarei, como já o argumentei, é chamada “Árvore Sagrada”. 

Nesta página, por meio da seção “informações sobre o grupo”, pude verificar que este foi criado 

em fevereiro de 2005, que conta, atualmente, com 3068 membros e que se classifica como um 

agrupamento relacionado ao “paganismo”. Na seção “descrição”, encontrei que “A comunidade 

Árvore Sagrada, nasceu de um projeto social, de princípio não-governamental, com vínculo 

ativista e ocultista, foi idealizado desde 1999 e tem como missão defender a flora, fauna e 

identidade cultural, folclórica e de crença nativa do Brasil e Península Ibérica, valorizando 

assim, a diversidade humana dessas regiões, e encontrando soluções para sua preservação”. 

Entre os assuntos de interesse, o xamanismo é vinculado a um grupo considerável de temas: 

“Arqueologia, História, Folclore, Ocultismo, Paganismo, Crenças Antigas, Ecologia, 

Antropologia, Misticismo, Terapias Alternativas, Herbologia, Xamanismo, Bruxaria Tradicional, 

Druidismo, Santo Daime e práticas similares desde que focados nos estudos sociais e de base 

científica são bem vindos”.  
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A partir de uma análise preliminar do material disponível, identifiquei três formas básicas 

de interação nos fóruns: a postagem, pelos participantes, de mensagens dos mais diversos 

teores que são abertas à leitura dos membros (ou, em certos casos, do público em geral); o 

diálogo, a troca de argumentos, sobre assuntos considerados pertinentes; e por fim, o 

fornecimento de links que direcionam o indivíduo a sites externos, sejam eles páginas de 

conteúdos entendidos como correlatos, ou mesmo, fontes de arquivos de vários formatos (.pdf, 

.doc, imagens, músicas) que estão disponíveis para download. Neste contexto, procederei a 

uma análise cuidadosa, tanto dos conteúdos das mensagens postadas pelos associados – 

meus esforços se concentrarão, via de regra, em dois períodos de tempo: o primeiro e o último 

ano de atividades do grupo – como também dos arquivos oferecidos para cópia – neste 

trabalho, meu foco será os arquivos de texto. Logo, meu material etnográfico será composto da 

observação e descrição das características deste site – nome, data de criação, número de 

membros, como o grupo se classifica e se apresenta perante o público, quais os principais 

tópicos abordados, quais os links para sites externos e fontes de download, quais os membros 

mais atuantes e envolvidos com o universo que está sendo explorado. 

Passarei, agora, a um aprofundamento da análise deste site envolvido na pesquisa. 

 

2.2 - ÁRVORE SAGRADA 
 

2.2.1 - Proposta do Grupo 

 

 O fundador da comunidade apresenta-se perante os associados sob o nickname4 

DRaco (nesta exata grafia). No site de nome idêntico que vincula a este grupo 

(http://www.arvoresagrada.hd1.com.br/), na seção “Mentoring”, o moderador descreve-se como 

um “graduado em Administração de Empresas com pós-graduação em Marketing e caminhando 

para o mestrado em antropologia”, que atuaria como um “pesquisador de campo em 

antropologia e sociologia, especialista em crenças antigas da península ibérica, costumes e 

folclore” e que, também, “obteve conhecimento em várias linhas místicas e no estudo da flora 

na sociedade mística”. O autor define-se, enfim, como uma “referência nos estudos folclóricos 

ibéricos, com relação ao povo celta, xamanismo celta e crenças anteriores ao cristianismo na 

Europa” que é “autor de diversos textos, criador de projetos sociais, palestrante e ocultista”. 

                                                
4 Pode ser traduzido como apelido ou alcunha. No âmbito deste site de relacionamentos, entendo que o termo se 
desdobra no sentido de indicar o fato de um sujeito “real” e concreto assumir uma identidade, uma persona “virtual” 
que se comunica e trava conhecimentos com os outros personagens também virtuais em um espaço eletrônico de 
debates. 
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 Logo no início do fórum, em uma mensagem de 3 de Março de 2005, DRaco argumenta 

que o objetivo da lista é “promover o conhecimento, a vivência”, que ela “visa projetos 
ecológicos e projetos reais de vivências espirituais, temos como foco o paganismo, ou seja, 

a cultura da floresta, estarei convidando pessoas que são facilitadores a divulgarem seus 

cursos e promoverem um desconto para que seja viável a vivência” (grifos do autor). Neste 

ponto, o moderador sustenta que, anteriormente, ele já havia sido o “idealizador e fundador da 

lista Projeto Bruxaria, lista de Bruxaria Tradicional, Xamanismo e Celtismo, matérias que tenho 

interesse e pelo qual me dedico, deixei a lista para a comunidade onde constava em torno de 

500 pessoas, hoje a lista é da comunidade pagã, ou seja, esta a deriva”; assim, DRaco 

esclarece que o fórum é uma “uma lista das pessoas que fazem, que tem ação e que estão 
almejando algo a mais do que a superficialidade virtual”, que esta comunidade, segundo suas 

palavras, seria, meramente, uma “ponte para o mundo físico”, uma ferramenta para o “trabalho 

de crescimento espiritualista e a divulgação de projetos”. 

 Mais tarde, ainda na mesma data, o fundador diz que recebeu e-mails pedindo um 

“detalhamento mais preciso sobre a proposta do grupo” e que procurará, então, delimitar mais 

claramente seus objetivos, que seriam discutir dois temas básicos: “Ecologia (flora e fauna)” e 

“Espiritualidade”. DRaco sustenta que “dentro do paganismo são conceitos que se unem, dentro 

das outras crenças e não quero restringir a lista a paganismo de forma radical, mas creio que 

todos buscam por conhecimento e por tentar ajudar a mãe terra de alguma maneira”; neste 

contexto, argumenta que sob o título “Ecologia” considerará assuntos como “Procedimentos 

ecológicos: reciclagem de lixo, organizações a favor da fauna/ flora (SOS Mata Atlântica), 

zoológicos privados, defesa dos mananciais, sociedades amigos dos animais domésticos, 

ONG´s, partidos políticos com propostas do meio ambiente” e, também, “Projetos que nós da 

lista podemos realizar, movimentar as pessoas do nosso meio (reciclagem de lixo, promover 

que gente não jogue lixo na rua, limpar uma área verde perto de casa, orientar e coordenar 

grupos)”. Já para “Espiritualidade”, os focos seriam “Proposta de trabalhos espirituais, pessoas 

ou entidades que ofereçam cursos, palestras, workshoops, encontro em barzinho, piquenics, 

etc... mas que motivem as pessoas a saírem dos computadores e possam conversar no real, 

que possam fazer atividades gratuitas ou pagas, sendo que as pagas deverão dar um desconto 

para os membros desta lista, poderia ser de (10%) para começar o que acham?? Criação de 

grupos de estudo, de amigos, associações, etc...”. Por seu turno, os tópicos proibidos se 

relacionariam a “papos informais”, a “colocar um curso, palestra, etc.. e não colocar o assunto 

com tópicos e se for pago o valor e o desconto” e à “Violência de nenhuma espécie/ Agredir 

qualquer membro, mesmo que discorde do texto / opinião”. 
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 Após procurar identificar a proposta desta comunidade, apresentarei, em seguida, uma 

descrição dos recursos textuais, visuais e sonoros fornecidos pela mesma. 

 

2.2.2 - Os recursos: “Arquivos”, “Fotos” e “Links” 
 
 Na seção “Arquivos” da homepage da comunidade, constatei a existência de uma 

estrutura de pastas que dividia e tipificava os textos e músicas ali contidos. No diretório “Livros”, 

encontrei uma coleção de apostilas em formato .pdf e .doc que versavam sobre temas como o 

“Anam Cara” (segundo os associados, “o livro sagrado” dos antigos celtas), culinária portuguesa 

(vários documentos), “xamanismo tolteca”, culturas gaélica e celta, e, também, um longo texto, 

aparentemente sem assinatura, intitulado “Mito, Rito e Religião”, em que o autor anônimo 

apresenta uma grande quantidade de narrativas da mitologia grega. Em “Música”, há uma 

pequena quantidade de arquivos entendidos como “música celta”. Já na pasta “O Mensageiro – 

Boletim da Arca do Tempo”, encontrei um texto de título idêntico que aparenta ser um periódico 

eletrônico de um grupo místico concreto chamado “Grupo de Estudos Agarthinos”; tal 

comunidade (que se intitula um “Centro de Cultura Holística”) residiria no município de Alto 

Paraíso de Goiás, no Estado de mesmo nome. De maneira geral, este pequeno jornal – cujos 

subtítulos são “Arte, Ciência, Didática, Filosofia” e “Nos tempos chegados da transição, velando 

pelas sementes da renovação” – apresenta argumentos que podem ser compreendidos no 

contexto de uma espiritualidade esotérica e new age; no final deste texto, observei que a editora 

responsável pelo mesmo (“Editorial Agartha”) compreende-se como divulgadora de publicações 

sobre “Saúde”, “Ecologia”, “Arte”, “Xamanismo”, “Ufologia”, “Mitologia”, “Magia”, “Yoga”, 

“Cabala”, “Maçonaria”, “Budismo”, “Esoterismo”, “Alquimia” e, até mesmo, “Pedagogia”, 

“Sociologia”, “Antropologia” e “Arquitetura”. 

 Na pasta seguinte, “Projetos Sociais”, mais uma pequena quantidade de arquivos de 

texto: “Permacultura Avançada”, que aparenta ser um complexo infográfico que busca mostrar a 

interdependência entre o homem e os diversos elementos do ambiente natural, num enfoque de 

práticas e tecnologias “sustentáveis” e “ecologicamente corretas”; um manual de construção de 

um aparelho “ecológico”, chamado “aquecedor solar de baixo custo” e, por fim, um suposto 

memorando da fundação “SOS Mata Atlântica”, que procura definir seu “programa de 

voluntariado” e sua “plataforma ambiental para o município de São Paulo, versão 2008”. O 

diretório “Textos” guarda em si outra considerável quantidade destes arquivos, formando um 

eclético grupo de temas: apostilas sobre a história e o uso do “kampô”; história, cultura, religião, 

mitologia e “xamanismo celta”; um texto sobre o hinduísmo chamado “A Religião Védica”; textos 
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que versam sobre “Alterações da Consciência”, “Visões Clarividentes da Morte”, “O Poder 

Curativo das Plantas”, “bruxaria”, “Guia de Druidismo”, esoterismo, “Mitos e Estações no céu 

Tupi-Guarani” e, até mesmo, um pequeno tratado intitulado “Xamanismo e Teoria Quântica”.  

Finalmente, avulsos no diretório raiz “Arquivos”, observei a existência de quatro 

elementos. Um destes refere-se ao cadastro de novos membros, um texto que solicita ao 

aspirante alguns dados pessoais, como nome completo, telefone, idade e cidade. Por um lado, 

o moderador justifica seu pedido argumentando que “Este cadastro é protegido e sua 

privacidade preservada”; por outro, formula algumas linhas de boas vindas aos neófitos: “É com 

grande satisfação que recebemos o vosso email para inscrição na Comunidade Árvore 

Sagrada, aqui divulgamos não apenas textos interessantes sobre crenças antigas, ervas, 

cutelaria, mas também abrimos a questões como meio ambiente e projetos que visem a motivar 

vivências espirituais”. O próximo texto, por sua vez, constitui-se em uma curta lista de 

instruções para os membros que desejam divulgar seus eventos e projetos: os dados 

solicitados são “nome do curso e conteúdo”, “data e local”, “Valores / DESCONTO” (nesta exata 

grafia), “dados de contato” e “convênios”. Aqui, o moderador apresenta dois argumentos: o 

primeiro é o de que “A proposta da lista é também realizar parcerias / convênios com pessoas e 

empresas que necessitam divulgar seus serviços e obter a comercialização de produtos na área 

espiritualista / ocultista, pelo qual fornecerão descontos e políticas de benefícios aos membros 

da comunidade...”; o segundo, o de que “Patrocinamos entidades filantrópicas (que não visam 

lucro), para tanto é necessário colocar um banner da comunidade em sua homepage, as 

veiculações ficam a critério da moderação”. 

O terceiro arquivo que exporei refere-se a uma apresentação, via o programa 

PowerPoint, de um grupo de 34 slides, intitulado “Publicidade – Apelo Ativista”. Basicamente, o 

tema desta exibição centra-se nas temáticas da “ecologia”, da preservação da fauna e flora do 

planeta, por meio da divulgação de posters de organizações como o Greenpeace ou WWF, 

“campanhas de conscientização”, como alertas com relação aos males do fumo e do álcool, 

denúncias contra experimentos científicos e maus-tratos com os animais e, também, alertas 

com relação às questões do “aquecimento global”, “pobreza e desigualdade”, “violação dos 

direitos humanos”, apresentadas por entidades como “O Exército da Salvação” ou “Repórteres 

sem Fronteiras”.  

O quarto arquivo, enfim, é um folder que, juntamente com um folheto fornecido pelo site 

vinculado à comunidade, faz o papel de divulgador de uma suposta “7ª Convenção de Magos e 

Bruxos em Paranapiacaba”. Tal evento foi realizado neste município próximo a São Paulo, em 

uma sexta-feira, 13 de Agosto do presente ano. Na capa do folder, em que aparece a figura 
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estilizada de uma jovem bruxa com o planeta Terra ao fundo, lê-se o tema do encontro, 

“Revelando 2012”, e seu patrocinador - “Casa de Bruxa” (www.casadebruxa.com.br) – que, 

segundo o texto, ainda contaria com o apoio de entidades comerciais e culturais e, também, 

com as prefeituras de Paranapiacaba e Santo André. Ao centro do papel, é fornecido um 

diagrama com o mapa da primeira cidade, com os pontos mais relevantes para a convenção 

(“centros” de “visitantes” e de “informações turísticas”) e suas atrações turísticas (o mercado 

municipal, o “relógio”, a “estação”, os “museus” e a “igreja” da cidade, o “Parque Natural 

Municipal”, as “pousadas”); abaixo do mapa, encontra-se a publicidade de outro evento futuro, a 

ser realizado ainda este ano: o “Hallowitcheen – O Autêntico” (talvez, um jogo com as palavras 

Halloween e Witch), que aparenta ser encontro comemorativo – também patrocinado pela 

instituição “Casa de Bruxa” - relativo à data do Halloween, dia 31 de Outubro.  

Na última aba do informativo, é ilustrado que a “convenção de magos e bruxos” teria 

como objetivo “...unificar as várias crenças e filosofias de nosso planeta, a fim de mostrar o que 

existe em comum entre elas...O tema deste ano é ‘Revelando 2012’. Saiba como os diversos 

pensadores e estudiosos da atualidade pensam a respeito desta data. ‘Mudança ou Início’”. Na 

mesma seção, é apontada a data da cerimônia de abertura (13 de Agosto) e algumas 

instruções (“Venha Vestido de Preto ou com Capa para celebrar a energia desta Sexta-Feira 13. 

20h Grande Abertura da 7º Convenção de Bruxas e Magos. Procissão de Velas – Para 

emanação de luz e paz para o Planeta Terra. Traga uma vela branca”) (grifos do divulgador). 

Logo abaixo, um sumário das atividades para os dois dias seguintes e suas localidades: no 

“Mercado Central”, a “Feira Mística”, com “expositores de produtos e serviços para equilibrar 

seu dia-a-dia”; na “Pousada Shamballah”, “atendimento com Reiki”; na “Associação dos 

Monitores Ambientais”, um evento ecológico chamado “Trilha Monitorada”; por fim, 

aparentemente espalhados pela cidade, pessoas que atuariam como “oraculistas” e que 

prestariam “atendimentos metafísicos através do Tarot, Baralho Cigano, Runas e Dominó”; 

finalmente, observei a divulgação de uma “Festa Cigana”, a ser realizada sábado à noite, na 

casa de shows da cidade, com a apresentação do “Grupo Luz de Sarahh Kalli”. 

Analisando o outro folheto fornecido pelo grupo, verifiquei um maior detalhamento das 

atividades do evento. Espalhados por vários pontos da cidade, estariam, à disposição do 

visitante, uma considerável quantidade de cursos, vivências, encontros e workshops sobre 

vários temas, como: “Animais de Poder”, “Rodas de Cura”, “Plantas Expansoras da 

Consciência”, “Portais Sagrados”, “O Poder da Presença e a Força do Amor”, com 

“facilitadores” apresentados como “xamãs”, “bioxamânicos”, “bruxas” e “equipes” especiais; 

danças “do ventre”, “circular”, “tribal” e “cigana”, com grupos e dançarinos variados; “Símbolos e 
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Universalismo”, “Equilibrando-se em 2012, Banhos e Defumações”, “Bruxaria Tradicional: 

2012”, “Rituais para fazer em casa”, “Mitos, Lendas e Histórias do Sagrado Feminino”, 

apresentados por figuras como “sacerdote”, “mago”, “filósofa”, “xamã” e, até mesmo, 

“antropólogo”. Os outros eventos referem-se a assuntos como “Reequilíbrio do Planeta”, “Ritual 

dos Anjos”, “Ritual das Runas”, “Viagem Mental a 2012: Desvendando os Registros Ocultos”, 

“Visões Vampyricas: 2012”, “Nostradamus e o Fim do Mundo: as Profecias Maias”, “Música Folk 

e Celta”, “Fraternidade Branca em 2012”, entre outros, que são promovidos por indivíduos 

identificados como “jornalista”, “ocultista”, “terapeuta”, “comunicóloga”, “druida”, “strigoi” e 

“pedagoga”. 

Após este panorama dos arquivos de texto fornecidos pelo grupo “Árvore Sagrada”, 

passarei, agora, à uma breve descrição da pasta “Fotos” desta comunidade. Este diretório é 

composto por uma coleção de “álbuns de fotos” divididos conforme seus temas; contei a 

existência de 14 destes álbuns. Um deles é ligado à acima descrita “Convenção de Bruxos e 

Magos” e foi montado pelo próprio moderador, procurando ilustrar sua participação no evento: 

várias fotos sobre sua palestra “Bruxaria Tradicional: 2012”, os participantes (vários trajados 

com roupas negras, um público eminentemente feminino), o local de reunião (um pequeno 

salão com várias cadeiras desmontáveis) e os materiais apresentados (fotos de alguns slides 

de PowerPoint). Alguns dos álbuns procuram mostrar, de maneira geral, imagens que estariam 

relacionadas às culturas portuguesa e espanhola, ao “norte de Portugal”, “danças ibéricas 

tradicionais”; já outros se focariam em temas como “Deuses” e “Símbolos Celtas”, grupos e 

lugares relacionados à tradição dos antigos celtas, fotos dos modernos “druidas” em seus trajes 

especiais, imagens das atuais festividades do ano novo celta (“Samhain”) e imagens de 

“Árvores Místicas”, “Árvores Sagradas” que pertenceriam ao universo religioso desta sociedade 

tradicional.  

Por seu turno, na seção “Links” da comunidade, são oferecidas algumas ligações 

externas que, segundo o moderador, estariam relacionadas com os conteúdos dos arquivos de 

texto ou das discussões do fórum. Nesta pasta há links voltados para a divulgação de “Línguas 

Célticas” (cursos dos idiomas “Bretão”, “Córnico”, e “Gaélico”), “Música Portuguesa” (aqui, 

apenas um link para o site do grupo musical Madredeus), “Buenos Aires Místico”5 (outra 

comunidade do Yahoo! Grupos, porém centrada na Argentina, cuja proposta estaria relacionada 

“...a la difusión e intercambio de info relacionada con el neopaganismo en todas sus formas, 

especialmente la Wicca, mancias, terapias complementarias, parapsicología y espiritualidad en 

general...”). Em “Livros para Baixar”, há o link para o site governamental “Domínio Público” 

                                                
5 http://ar.groups.yahoo.com/group/bairesmistico 
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(http://www.dominiopublico.gov.br/), que armazena grande quantidade de arquivos de som, 

texto, imagem e vídeo disponibilizados gratuitamente para cópia. Já o último link 

(http://www.universopagao.com/), cuja descrição é “Textos, Fórum e Comunidade”, aparenta ser 

um outro espaço para discussão do tema em questão; porém, à data de minha pesquisa, esta 

homepage estava indisponível. 

Em seguida, descreverei o site vinculado à comunidade em questão. 

 
2.2.3 - Sites Vinculados 

 

 Na análise deste grupo, observei que o moderador procura, com certa ênfase, vincular 

esta comunidade, por meio de várias postagens de divulgação no fórum, a um outro site por ele 

criado: o anteriormente citado “Árvore Sagrada”. Nesta seção, farei, então, uma apresentação 

geral deste sítio. 

Sua homepage compõe-se da seguinte maneira: na parte superior da página, estão o 

logotipo e o título da comunidade (a “Árvore Sagrada”, ladeada por um sol e uma lua crescente) 

e, ao lado desta, uma animação (supostamente, a figura de um importante personagem no 

contexto da antiga sociedade celta, sozinho em uma floresta, sentado à sombra de uma árvore, 

com um instrumento musical – similar a uma harpa – em suas mãos e uma aparente postura 

meditativa, concentrada). Abaixo deste quadro, está uma barra com ligações para outras partes 

do site: (a) “Institucional”: uma breve descrição dos objetivos do grupo (ver final do item 2.1); (b) 

“Cursos”: nesta seção, o moderador fornece seu e-mail para contato e, também, uma lista de 

atividades promovidas pelo grupo; são, conforme descreve o autor, ações como “Cursos”, 

“Terapias” e “Palestras” voltados para temas como ”Xamanismo Celta - da Teoria a Prática”, 

”Bruxaria Tradicional e conceitos (não iniciático)”, ”Ervas no contexto religioso, aprende como 

trabalhar com a flora”, ”Aprimoramento espiritual, coordenação, analise e especialização”, 

”Exercícios respiratórios e de meditação”, ”Exercícios do animal guardião - busca da expressão 

cognitiva”, ”Caminhada em beleza, trilha eco-terepeutica”, ”Paganismo - Suas Facetas, bases e 

filosofia”, ou “Celtas - Historia, Mitologia e Religiosidade”.  

No item (c), “Biblioteca”, há uma coleção de links para “Bibliotecas Virtuais” 

(relacionadas, por exemplo, a “obras raras”, às “bibliotecas nacionais” de Espanha e Portugal, 

“língua, literatura e história galega” e “história antiga”), e, também, uma “referência” para uma 

grande lista de livros que tratam, em sua maioria, sobre vários aspectos da antiga sociedade 

celta; (d) “Mentoring”: nesta seção, junto a uma breve apresentação de seu perfil pessoal e 

profissional, o autor esclarece que “O ‘Mentoring’ refere-se a uma relação de duas pessoas, 
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voltada para o desenvolvimento de uma delas: é o ‘padrinho’, e a pessoa competente e 

experimentado que se aplica ao crescimento de um iniciante que precisa de sua ajuda. Bons 

exemplos seriam o ‘neófito’ ‘adotado’ por um padrinho que precisa se integrar aos designos da 

espiritualidade. Dentro da área antropológica, social e teológica, o mentor está ligado à 

atividade terapêutica, psicológica e espiritualista, para ir mais fundo na problemática especifica 

de indivíduos e seu bem-estar”; (e) “Contato”: aqui, apenas o link para o e-mail do moderador. 

 Próximo a estes itens, há um espaço para um vídeo (hospedado no site YouTube) de, 

aproximadamente, três minutos, que busca ilustrar as atividades do fundador e de seu grupo; 

logo abaixo, há dois links relacionados à anteriormente descrita “Convenção de Bruxos e 

Magos”, um para algumas fotos da participação do moderador no encontro (imagens estas 

também contidas na seção “Fotos” da página central da comunidade) e o outro, um pequeno 

arquivo de texto – aparentemente, uma coleção de slides em PowerPoint, utilizados na 

apresentação do palestrante - em que o fundador trata de temas como as definições de 

“Paganismo”, “Bruxaria”, “Bruxaria Familiar” e “Tradicional” e “Wicca”.  

Em uma coluna ao lado, verifiquei a existência de mais uma coleção de ligações para 

outras partes do site: em “Institucional, objetivos e buscas” e “Biblioteca, referências, artigos, 

links”, há uma repetição do conteúdo das seções anteriormente descritas. Por seu turno, 

“Festivais Ritualísticos” e “Fotos” possuem conteúdos complementares que versam sobre as 

principais datas do chamado “Calendário Celta”, com textos e imagens que ilustram as 

atividades do grupo: nos “Equinócios e Solstícios”, a realização do “Ritual de Xamanismo Celta 

e as Crenças da Floresta”, que seriam “encontros descontraídos envolvendo palestras, 

meditações e temas do universo mágico e mitológico” e, também, a discussão de “Conceitos da 

Espiritualidade Celta, História, Mitologia e fundamentos em Magia Natural”; em datas 

específicas do ano, a prática dos seguintes rituais: (a) “Lughnasadh” – “Festividade realizada 

nos primeiros dias de Fevereiro, em honra ao Deus Lugus. Comemoração a Colheita, uma 

época dedicada às atividades de Dança e Culinária”; (b) “Samhain” – “Festividade realizada nos 

primeiros dias de Maio, em honra a Deusa Morrighan. Atividades de introspecção em busca do 

entendimento pessoal, o inverno da Alma. Dedicamos as atividades de Meditação e Análise 

Pessoal”; (c) “Oimelc” - “Festividade realizada nos primeiros dias de Agosto, em honra a Deusa 

Bríg (Deusa Briga - galega). Comemoração dos portais da Primavera, uma época dedicada às 

atividades de Profecia, Artes e Poesia”; e, finalmente, (d) “Beltane” – “Festividade realizada nos 

primeiros dias de Novembro, em honra ao Deus Bel. Comemoração dos Portais de Verão e 

Amplitude de Vida, uma época dedicada às atividades de Dança e Êxtase”. 
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 Ainda na coluna em questão, em “Colunistas”, que é descrito como um lugar em que 

“Aqui encontramos pensamentos, ideologias, vivências e estórias, sejam bem vindos ao 

conhecimento”, é um pequeno repositório de textos sobre “Xamanismo Celta”, “Bruxaria 

Tradicional”, “Tradições”, esoterismo e algumas práticas mágicas, cujos colaboradores são 

identificados como “O Bardo”, “O Guerreiro”, “O Idealista”, “A Força”. Em “Vídeos”, há links para 

uma modesta compilação de vídeos também hospedados no Youtube, que tratam, 

basicamente, sobre festividades do calendário celta, canções supostamente “xamânicas” e a 

ayahuasca.  

Na seção “Loja”, há um portifólio de artigos com fotos, expostos como “Produtos feitos 

por artesãos, pessoas dedicadas a Arte através do Folclore e da Magia” que poderiam ser 

adquiridos por solicitação via e-mail e enviados pelo serviço de SEDEX, dos Correios. 

Classificados como objetos “Ritualísticos”, “Folclóricos” ou “Reciclados”, é possível encontrar 

mercadorias como o “Cachimbo Gandalf” (referência direta ao personagem do filme “O Senhor 

dos Anéis”), “Tabaco dos Bruxos” (descrito como “Fumo de ervas mágicas, propocionam 

vidência, introspecção e tranqüilidade”), “Cruz de Brigth” (segundo o site, “Cruz Celta, traz 

bênçãos e prosperidade, feito em ramos de trigo”) e chaveiros de vários tipos e formatos 

(expostos como “Produto Reciclado” e provenientes de uma certa “Ação Social”). Por fim, o 

último item desta coluna (“Atividades”), pretende ser um painel informativo sobre as ações 

recentes do grupo, como a “Convenção de Bruxos e Magos” e os “encontros”, “formais” e 

“informais”, relativos ao “Calendário Celta”; ainda dentro desta seção, o moderador repete 

alguns links (“Fotos” e “Vídeos”) que haviam aparecido em outras partes do site. Finalmente, 

voltando ao fundo da página inicial, mas em uma posição de certo destaque, há uma coleção de 

cinco imagens, que são, na realidade, ligações para sítios externos: as organizações “SOS 

Mata Atlântica”6 e “Greenpeace”7, o diretório estadual de São Paulo do Partido Verde8 e o site 

vinculado ao grupo, a comunidade “Árvore Sagrada”.  

 Tendo descrito, nas seções anteriores, a proposta geral da comunidade, os recursos 

fornecidos e o site a ela ligada, meus esforços se voltarão, a partir do próximo item, ao cerne e 

coração do grupo: o fórum de discussão. 

 

                                                
6 http://www.sosmatatlantica.org.br/ 
 
7 http://www.greenpeace.org/brasil/ 
 
8 http://www.pvsp.org.br/ 
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2.2.4 - O Fórum: um sumário dos tópicos 
 

 Para esta comunidade, os períodos de análise se estenderam entre Março de 2005 e 

Março 2006 (num total de, aproximadamente, 3600 mensagens) e, num segundo momento, de 

Agosto de 2009 até Agosto  de 2010 (aqui, na data da pesquisa, pouco mais de 845 

postagens). De uma maneira geral, na primeira fase os assuntos mais discutidos relacionaram-

se a estes temas: (a) ecologia (divulgação de tecnologias e projetos “sustentáveis”, de listas de 

ONGs comprometidas com o ideal “ecológico” e de ações do grupo Greenpeace; petições em 

favor da floresta amazônica; divulgação de políticas ambientais promovidas pelo Estado; 

denúncias contra empresas e instituições cujas ações causem danos à flora ou à fauna; 

protestos contra maus-tratos ou experimentos científicos em animais); (b) nutrição e 

fitoterápicos (as “ervas”, suas propriedades curadoras segundo estudos científicos e sua 

utilização em tratamentos fitoterápicos; divulgação de receitas culinárias e das “propriedades 

nutritivas” dos alimentos; discussões sobre os “efeitos negativos” do consumo de “carnes”; 

tópicos sobre os efeitos de poções “mágicas” feitas a partir de “ervas naturais”; discussões 

sobre substâncias enteógenas, seus efeitos e seus usos mais indicados); (c) religião (no 

contexto da antiga sociedade celta, temas relacionados sua à religião e seu “livro sagrado” – 

“Anam Cara, Livro da Sabedoria Celta” – à cosmologia, aos druidas, aos rituais mágicos, à 

meditação com esta música étnica, à “magia das árvores” e da correspondência destas com os 

planetas do sistema solar; religiosidade afro-brasileira e yorubá; “paganismo” e 

“neopaganismo”; reencarnação; discussões sobre algumas linhagens do budismo, hinduísmo e 

seus “livros sagrados” – Upanishads, Baghavad Gita, Dhammapada; tópicos que discutiam a 

oposição entre o cristianismo de um lado, e o espiritismo e temas relacionados ao “ocultismo”, 

por outro); (d) xamanismo (discussões sobre a definição de xamã e xamanismo; tópicos sobre 

livros e seus autores, especialmente Carlos Castaneda, Michael Harner e Mircea Eliade; 

diálogos sobre “animais de poder”, música e “viagens xamânicas”; utilização de substâncias 

como ayahuasca, tabaco ou kambô; tópicos sobre as chamadas “plantas de poder” ou “plantas 

mestres”, seus usos e efeitos; discussões sobre o “xamanismo celta”); finalmente, (e) cultura 

(especialmente, história, idioma, nomes, música, arte e joalheria dos antigos Celtas; cultura e 

idioma da atual região da Galícia, na Espanha; cultura ibero-celta, geografia da Península 

Ibérica; atual idioma gaélico, falado na Irlanda e Escócia; presença da cultura celta em Portugal; 

temas da cultura portuguesa contemporânea, como culinária e literatura; cultura cigana; 

folclores de Espanha e Portugal; história da religião dos Vikings; cultura indígena, antiga e 

contemporânea, na América Latina; tópicos sobre artigos publicados em revistas científicas, 
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discussões sobre temas considerados pertencentes à área da Antropologia e Arqueologia; 

interesse por temas relacionados ao estudo de genealogias familiares). 

 Na segunda fase, observei algumas mudanças visíveis na orientação do fórum: por um 

lado, as discussões sobre o tema “ecologia” se mantiveram constantes e centradas, 

aproximadamente, nos mesmos tópicos; por outro, os diálogos sobre “nutrição e fitoterápicos”, 

“religião” e “cultura” tiveram uma considerável queda no número de postagens. Em minha 

perspectiva, os assuntos sobre “religião” dissolveram-se em um pequeno grupo de temas: 

basicamente, discussões sobre a “bruxaria” (definição do fenômeno e qual o papel das bruxas 

modernas perante a sociedade contemporânea; a bruxaria e seus rituais), “esoterismo” 

(diálogos sobre a cabala, tarot, astrologia e “plantas mágicas”, por exemplo) e tópicos 

relacionados, de maneira geral, à “auto-ajuda” (os “poderes” e “virtudes” do “silêncio”, da 

“autoconfiança”, das “orações”, do “autocontrole” e do “entusiasmo” que levariam, por sua vez, 

ao “autodesenvolvimento”).  

Por seu turno, também foi visível o incremento das postagens sobre: (a) divulgação de 

eventos variados (acampamentos temáticos que visam discutir a relação entre sexo e 

espiritualidade; cursos, presenciais e à distância, sobre “florais de Bach”, “autoconhecimento” e 

“autorealização”, “relaxamento orientado”, xamanismo, técnicas de cura, “terapias holísticas” e 

“vibracionais”; serviços de “confecção de mapas astrais”; convites para “jornadas místicas”; 

divulgação de alguns grupos de estudos e workshops relacionados ao paganismo, à cultura 

gaélica e a práticas “mágicas”; divulgação de eventos relacionados à ecologia, como “dia 

mundial da água”, “dia da mata atlântica” ou “dia da conservação da natureza”; encontros 

vinculados ao paganismo, como o “Encontro Social Pagão”, realizado, periodicamente, em 

algumas capitais do país); (b) ayahuasca – discussão inspirada, à época (Março do presente 

ano), pela divulgação do chamado “Caso Glauco”, em que a mídia do país, escrita e televisiva, 

associa um crime de homicídio ao uso da substância em questão. O que observei no fórum foi 

uma sucessão de discussões sobre os supostos “poderes” da substância e seus usos em 

contextos místicos e religiosos e, também, diálogos sobre a articulação entre a perspectiva 

crítica de alguns setores da sociedade com relação à bebida e a veiculação desta visão por 

meio do campo midiático brasileiro. Por fim, o item (c), xamanismo, em que, além dos assuntos 

que listei anteriormente, verifiquei o surgimento de significativa quantidade de tópicos 

relacionados às “plantas xamânicas de adivinhação”, “tarot xamânico”, “orações”, “canções” e 

“contos” xamânicos, “ensinamentos dos indígenas”, “espiritualidade xamânica”, respeito pelas 

“leis naturais” e “tradições xamânicas”, além de discussões sobre certas práticas, como 

“purificações” para “corpo e mente”. 
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3 - RELIGIÃO NA MODERNIDADE: BRICOLAGEM, FRAGMENTAÇÃO E TRÂNSITO 

 

Após esta detalhada descrição, passarei, agora, à discussão sobre as novas formas de 

religião e de religiosidade que se configuram em nossa sociedade. Referente ao surgimento e 

expansão de novas formas de religiosidade no mundo contemporâneo, Deis Siqueira, em seu 

texto “A labiríntica busca religiosa na atualidade: crenças e práticas místico-esotéricas na 

capital do Brasil”, elenca uma série conceitos e seus autores que buscam analisar o fenômeno 

em questão: "campo religioso ampliado" (Mallimaci, 1997); "religião difusa" (Parker, 1997); 

"religiosidade ou identidade religiosa flexível-flutuante" (Hervieu-Léger, 1993); "espaço religioso 

novo ou novas formas do sagrado na sociedade atual e nova sensibilidade místico-esotérica, 

sacralidade não religiosa e sacralização das relações individuais de transcendência, nova 

religiosidade sincrética, esotérica-holista da New Age, novos movimentos religiosos ou novas 

formas da religião" (Mardones, 1994); "nebulosa místico-esotérica e crédulos difusos" 

(Champion, 1990); "nebulosa heterodoxa" (Maitre, 1998); "religiões seculares" (Piette, 1993); 

"religiosidade secularizada" (Eliade, 1985); "religiosidade de identidades, diversidade nas 

formas de adesão" (Sanchis, 1997); "querela dos espíritos" (Carvalho, 1999); "orientalização do 

ocidente" (Campbell, 1977; Martins, 1999). 

Apoiando-se nas ideias de Oro e Steil (1997), Siqueira argumenta que a ideia de religião 

poderia acabar por perder seu sentido inicial, haja vista a expressividade dos movimentos 

religiosos atuais: impor-se-ia, então, a possibilidade da "implosão do conceito de religião" 

(p.26). Identificaria-se, na América Latina, a crescente influência de uma forma de religião 

difusa que inclui, mas não se restringe, ao New Age, um movimento cuja influência englobaria 

um amplo leque de formas tradicionais de catolicismo popular à margem da religião 

institucionalizada. 

Por seu turno, o New Age poderia se entendido como "um conglomerado de tendências 

que não teria textos sagrados, dogmas, líderes estritos, nem se caracterizaria como uma 

organização fechada. Tratar-se-ia mais de uma sensibilidade espiritual do que um movimento 

espiritual estruturado. Expressaria desejo de harmonia, busca de melhor integração do pessoal 

e do privado com o ecológico e com o cósmico, partindo-se da presença do divino em tudo e 

em todos os processos evolutivos" (p.26). 

Siqueira aponta que vários autores afirmam o desmoronamento, nas últimas décadas, 

da esfera espiritual e das antigas formas sagradas que anteriormente ofereciam apoio aos 

indivíduos; além disso, continua a autora, é fato concreto que o fenômeno em questão é 

constituído de novos formatos religiosos institucionalizados de maneira ainda incipiente. Tratar-
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se-ia de uma pluralidade que tem sido olhada, geralmente, pelo viés do exótico, sob uma 

perspectiva desqualificadora. Porém, observa Siqueira, apesar desta nova religiosidade 

inicialmente nos remeter a superficialidade, mercado, inconsistência, haveria a possibilidade de 

que a emergência deste contexto poderia ser pensada como um indicador de uma nova forma 

de experiência religiosa, como manifestação que "problematizaria princípios básicos da 

modernidade e do desenvolvimento cultural de nossa civilização. Porque se trata de 

movimentos também culturais, criativos, de experimentação, que propõem, ademais, novos 

estilos de vida" (p.27). 

Tal caminho que agora se desdobra pode ser compreendido como uma ênfase na busca 

de "autoconhecimento" e de "auto-aperfeiçoamento", referindo-se não apenas à reestruturação 

do campo religioso, mas também nos remetendo a outras áreas como a psicologia e a 

medicina, num movimento chamado "bricolagem ética moderna" (Pace,1997 apud Siqueira), em 

que novos significados, estilos de vida, competências e autoridades encontrar-se-iam em 

processo de legitimação. Segundo Siqueira, que se apóia nas ideias de Soares (1994), tais 

elementos poderiam denotar "a vitalidade de um campo de experimentação, ou indicar a 

possibilidade de um novo humanismo ou de uma nova humanidade, como enunciara Mircea 

Eliade (1989)". (p.28). 

Viveríamos, segundo a autora, baseada nos argumentos de Panikkar (1999), Trías 

(1977) e Martins (1999), uma nova forma de experiência religiosa, mais libertária do que os 

modelos tradicionais, que é formada pelo entrecruzamento de três diferentes tradições: a teísta 

(especialmente, a monoteísta), a tradição não-teísta (em especial, a budista) e uma tradição 

"bicéfala", que é simultaneamente secular e atéia. Em tal contexto, assistiríamos à passagem 

de um antropocentrismo moderno para um cosmocentrismo pós-moderno; mesmo, sustenta 

Siqueira, que o fenômeno estudado possa ser entendido como uma "orientalização do ocidente" 

(Campbell, 1977 apud Siqueira), ele não seria exclusividade do Ocidente, haja vista que o 

movimento pode ser identificado também no Oriente (como o movimento das Novas Religiões 

Japonesas, surgidas no século passado e fortalecidas após o término da Segunda Guerra 

Mundial). 

Em uma pesquisa de 1994, do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, 

focada em vários grupos "místico-esotéricos" (conjunto heterogêneo de vários grupos, religiões, 

filosofias, escolas e doutrinas), Siqueira identifica, em meio a tão grande pluralidade religiosa, 

certos elementos e significados comuns que transversalizam os sujeitos de estudo em questão. 

Os principais significados e visões de mundo compartilhadas seriam: 

(1) Karma e Reencarnação: tais noções informam dois significados básicos: 
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(a) Lei de causa e efeito ou lei de ação e reação: "o sexo, as condições socioeconômicas a 

saúde e outros aspectos da vida de uma pessoa, de um grupo ou de um povo é explicado ou 

compreendido pelo comportamento e pelo desempenho das pessoas em usas vidas passadas, 

suas encarnações anteriores - karma a saldar" (p.32). 

(b) Noção de evolução dos indivíduos e da própria humanidade: "é a possibilidade que os 

indivíduos teriam de evoluir, a cada reencarnação, 'limpando o karma'. A existência de uma 

pessoa se constituiria numa seqüência de vidas, identificada por muitos grupos como a roda 

das reencarnações, ou Samsara" (p.33). 

(2) Visibilidade do "eu interior", "eu superior", "eu maior", "eu próprio": O mundo seria 

feito de aparências, e as pessoas seriam moldadas e padronizadas pela sociedade, pelo mundo 

exterior; logo, caberia a cada indivíduo descobrir seu "eu interior", seu "eu superior", que seria 

uma dimensão transcendente às determinações socioeconômicas, culturais e históricas. Neste 

sentido, cada grupo adotaria suas técnicas particulares (meditação, mantras, uso de 

alucinógenos ou enteógenos, por exemplo). 

(3) O mundo é uma ilusão; anular o ego e desapegar-se: o mundo material e social 

seriam constituídos por miragens e enganos; a partir do desenvolvimento espiritual, poder-se-ia 

ter a consciência desses mundos como ilusão, o que implicaria, por sua vez, na superação da 

dimensão do ego, o qual se apegaria ao reino dos falsos valores. Aqui, a noção de desapego 

seria fundamental: o desapego da materialidade, dos desejos e das afetividades poderia abrir 

caminho para a progressiva evolução da alma e, finalmente, para independência do espírito em 

relação ao corpo ("iluminação", "libertação"). 

(4) Divinização do indivíduo - recuperação da magia e psicologização da religiosidade: 

"Embora todos os grupos tenham suas divindades e seus mestres reverenciados, e a referência 

a Deus seja constante, fortalece-se a ideia de que o divino se encontra no indivíduo, é parte 

intrínseca dele. Haveria que desenvolvê-lo e cultivá-lo" (p.36). Desta maneira, prevalece a 

noção de que o indivíduo é responsável por seu destino, tem livre-arbítrio e, por meio de 

técnicas, exercícios, mantras e meditações, pode tornar-se mais poderoso e desapegado das 

esferas social e emocional do cotidiano, que é centrado no ego. De posse destes recursos, a 

pessoa transforma-se em um canal de interlocução com indivíduos, grupos e dimensões 

espirituais e divinas: "Isto possibilitaria formas e estratégias de poder diferenciadas das 

tradicionais, exercidas nas instituições e nas esferas propriamente políticas" (p.36). 

(5) Holismo e Ecumenismo: o termo ecumenismo refere-se ao universal, a um canal de 

diálogo entre indivíduos e grupos que caminhariam para a unidade. Junto com este conceito 

surge a ideia do holismo - "o ser como um todo, numa perspectiva integral" (p.38). Os grupos 
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em questão vinculam um discurso no qual afirmam respeitar e acatar todas as doutrinas, 

considerando-as válidas e verdadeiras. Identificar-se-ia um grande trânsito de valores, 

significados e de mestres, que seriam reverenciados por vários grupos; neste contexto, é 

recorrente nas falas dos grupos o argumento da busca da unidade com Deus, das religiões 

entre si e da humanidade. 

Siqueira argumenta que tais significados comuns entre os diversos grupos místico-

esotéricos indicam a composição de uma nova visão de mundo nas relações interior-exterior e 

indivíduo-sociedade; esta emergente perspectiva tenderia a se deslocar da dimensão externa 

para uma dimensão interna do indivíduo, agora "divinizado". Não se trataria, esclarece a autora, 

de negar a responsabilidade individual perante a evolução da humanidade, porém, esta se 

deslocaria no sentido da centralidade do ser humano. Assim, a transcendência passaria a se 

manifestar na esfera do mundano, na medida em que a presença do sagrado, a apropriação, o 

uso e manipulação dos símbolos e da experiência religiosa ocorrem, cada vez com maior 

freqüência, fora das instituições tradicionais especializadas. Ainda neste sentido, a autora 

sustenta que "Mais importante do que formular um novo projeto para a sociedade, ou ajudar 

crianças abandonadas, seria centrar-se no crescimento individual (meditação, limpeza, 

desapego, iluminação). Não se poderia pensar em revolucionar o mundo sem antes 

revolucionar a si mesmo" (p.42). Ou seja, no seio desta atitude de negação às crenças e 

religiões oficiais, estaria sendo gestada uma nova representação do indivíduo, em que este 

seria valorizado, primordialmente, pelo que é em sua interioridade, e não por seu papel, status 

ou função na sociedade; o principal seria o processo de "auto-realização", objetivo último e mais 

importante do que as crises ecológica, econômica, social ou da própria humanidade. 

Sendo assim, na medida em que religião e religiosidade vêm-se concentrando no mundo 

do privado, estas adquirem características cada vez mais íntimas e emocionais, pois a vivência 

ou a experiência do sagrado centram-se agora no indivíduo, ponto focal da nova religiosidade e 

sociabilidade na modernidade. Siqueira aponta para uma significativa autonomia dos atores em 

busca da desinstitucionalização da religião, circulando entre grupos e construindo, 

autonomamente, uma espécie de bricolagem religiosa. Busca-se a cura, o auto-

aperfeiçoamento e auto-realização, incorporam-se caminhos próprios para a dimensão 

espiritual, psíquica, corporal, intuitiva, em uma postura de constante experimentação e busca 

holística, ou seja, "o imbricamento de terapêutica e espiritualidade, em que a verdade última é 

construída e orquestrada pelo próprio sujeito, experimentador por excelência" (p.45).  

Assistiríamos, então, a um processo de privatização das convicções religiosas e a uma 

pluralização da fé que favorecem um processo de subjetivação. Os adeptos e freqüentadores 
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elegem sua religiosidade como opção pessoal, como crença individualizada de sua preferência, 

em uma atitude pragmática em que variadas técnicas, das mais diferentes tradições, são 

utilizadas independentemente das crenças religiosas originais por serem adaptáveis e úteis 

para o autoconhecimento. Tal autonomia e livre composição de elementos simbólicos, de 

doutrinas, práticas e rituais indicariam uma certa "mercantilização da religião" (p.46). Porém 

argumenta Siqueira, tratar-se-ia da criação de uma "certa cidadania religiosa e não meramente 

de clientes ou consumidores religiosos" (Mallimaci, 1997 apud Siqueira); além disso, "a busca 

pela religiosidade plural e diversificada garante um lugar para a diferença" (Carvalho, 1992 

apud Siqueira). 

A autora assinala, ainda, um importante aspecto encontrado nos discursos dos grupos 

pesquisados: a forte presença de conteúdos identitários e emocionais nas novas religiosidades. 

Citando Mardones (1994) e Hervieu-Léger (1993), Siqueira fala em uma "religião do sentimento" 

(p.47), em "caminhos da subjetividade emocional" (p.47), fenômenos estes que apresentariam 

um "caráter contracultural e de oposição à racionalidade da modernidade capitalista", e cuja 

busca concentrar-se-ia no caminho da "experiência emocional" (p.47). Além disso, este novo 

modelo de religiosidade traria, em seu bojo, uma imensa gama de possibilidades para o 

indivíduo, na forma de novas escolhas, desejos e preferências; neste sentido, Siqueira volta à 

dimensão mercadológica da questão: "trata-se, cada vez mais, de um consumidor religioso" 

(Pierucci, 1997 apud Siqueira), de "um público que tendencialmente não aprecia os discursos 

amplos e complexos, mas antes os 'efeitos especiais' de breve duração" (Pace, 1997 apud 

Siqueira) e, enfim, de "uma religião do mercado sem fronteiras" (Prandi, 1997 apud Siqueira). O 

objetivo é uma religiosidade como estilo de vida que inclui, além de práticas de 

autoconhecimento e evolução espiritual, outras atitudes: cuidados com o corpo e com 

alimentação, com a habitação, com a natureza e com uma prática moral superior no cotidiano. 

Desta maneira, os significados desta religiosidade místico-esotérica articulam-se a todo 

um mercado existente de produtos "alternativos": "terapias (cura astral, aplicação de heiki, 

iridologia, florais, homeopatia); massagens (do-in, ayurvédica, shiatsu); práticas e técnicas de 

auto-ajuda, de relaxamento, de harmonização dos chakras, de energização, de meditação; 

acupuntura; yoga; tai-chi-chuan; astrologia e mapa astral; sessões xamânicas para homens e 

rituais de lua cheia para mulheres; leituras do tarô, de I-Ching e de runas; objetos (cristais, 

pedras específicas segundo o signo e o ascendente, duendes) (p.48-49). Constitui-se, então, 

um público formado por padrões regulares de consumo - estilo específico de música, livros e 

objetos - que cultiva hábitos alimentares considerados ”saudáveis" e "naturais", que despende 

tempo e recursos com práticas destinadas ao "desenvolvimento harmônico de corpo e espírito 
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dentro de uma visão holística, e que exercita sua espiritualidade fora das igrejas e ritos 

convencionais" (p.49). 

Diante de um quadro religioso tão heterogêneo, a autora argumenta que se partirmos da 

definição de pós-modernidade como fragmentação e recentramento das funções simbólicas a 

partir de um arranjo totalizante e holístico e, simultaneamente, for destacada a orientação de 

todo um mundo sobre o sujeito, estaríamos assistindo um dos fenômenos mais expressivos da 

pós-modernidade: "o indivíduo compondo sua própria religiosidade. Essa seria uma passagem 

de religião para religiosidade, ou religiosidades, no plural". (p.56). Logo, a própria esfera 

religiosa transitaria por caminhos diversos, fragmentados, plurais em uma busca paradoxal de 

uma dimensão holística de ser e estar no mundo. Concordando com Berger, Siqueira assinala 

que esta nova religiosidade parece estar assentada no pluralismo cultural da modernidade, 

pluralismo este  que possibilitaria, para o sujeito, uma exploração contínua de sentidos. As 

crenças e as práticas religiosas passam a ser cada vez mais transitórias, efêmeras e fluidas, 

não mais correspondendo aos caminhos de uma instituição religiosa. À questão de que por que 

crescem tanto as religiões, a autora responde "porque a sociedade atual é problemática, 

descontínua, heterogênea, fragmentária, afinal o processo de globalização ancora-se nesta 

fragmentação. Em poucas palavras, afirmam muitos cientistas sociais, não necessariamente 

durkeimianos: a sociedade contemporânea é cada vez mais anômica" (p.56). 

Já em “Novas religiosidades, estilo de vida e sincretismo brasileiro”, Siqueira  procura 

definir mais alguns conceitos úteis referentes ao objeto de estudo em questão: "O misticismo 

pode ser definido como a atitude humana que visa a união das pessoas com as forças 

sagradas, transcendentais, o numinoso, o mistério fascinante. O sagrado é composto tanto pela 

dimensão racional (redutível a categorias humanas, tais como bondade e sabedoria de Deus), 

quanto pela dimensão irracional (resistente a qualquer redução racional). E esoterismo remete-

se a ensinamentos sobre a verdade religiosa reservados a poucos iniciados. O conhecimento 

direto da verdade é acessível às pessoas moral e intelectualmente preparadas e é adquirível 

através do estudo de alegorias e símbolos, meditação, intuição e cumprimento de instruções" 

(p.157). Finalmente, o exoterismo seria caracterizado "pelo ensino de conhecimentos prováveis 

e verossímeis, de forma acessível, a um público aberto" (p.157). 

A autora, expandindo sua linha argumentativa e apoiada nas ideias de Mardones (1994), 

argumenta que a nova religiosidade, psicologizada, do coração, da interioridade, não seria, 

necessariamente, uma novidade para o cristianismo. Anteriormente, teriam existido diversos 

tipos de pietismo e várias correntes iluministas que se apoiaram, principalmente, nos 

sentimentos e na via afetiva do que no mundo da razão e do intelectualismo: "O Deus do amor, 
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da paz, da confiança, etc. segue mais o caminho do sentimento do que da inteligência, dizem. 

Não seria esta linha romântica que criaria problemas para o catolicismo, mas o caráter livre, 

desvinculado de referências à instituição e à autoridade" (Mardones, 1994 apud Siqueira). 

Assim, a religião cristã, ao mesmo tempo em que seria uma geradora de serviços religiosos, 

uma instituição demasiadamente convencional e ajustada à modernidade, não conseguiria 

responder, por outro lado, às ameaças da própria contemporaneidade: não possuiria uma 

consciência ecológico-planetária desenvolvida, continuaria sendo surda aos apelos de uma 

harmonia cósmica, careceria de sensibilidade para construir argumentações mais gerais, onde 

a nova perspectiva do divino transversaliza toda a realidade de maneira natural. Logo, "O 

cristianismo ficou velho, ancorado na modernidade industrial e técnica, que desconhece a nova 

consciência científica e o novo paradigma que brota dele" (Mardones, 1994 apud Siqueira). 

Neste mesmo contexto, a autora sublinha o aumento do interesse pela religiosidade 

oriental. Certas mudanças de visões de mundo, em uma dimensão orientalizante (unidade 

homem-natureza, espiritual-físico, corpo-mente, holismo-unicidade) não se restringiriam a 

grupos periféricos, ou somente à religiosidades emergentes, mas se refeririam a crescentes 

parcelas da população - mesmo entre os membros das religiões históricas ocidentais. Tal 

fascínio por este mundo religioso "exótico" ocorreria desde o século passado, o que 

possibilitaria pensar que se pode estar diante de um mercado religioso, onde o 

experimentalismo é central e a influência oriental é marcante. Citando Campbell, Siqueira 

argumenta como várias crenças "construíram os alicerces para a substituição da imagem 

transcendente do divino, tradicionalmente ocidental, pela imagem imanente oriental, um 

processo que, embora venha ocorrendo por cerca de duzentos anos, somente agora começa a 

se tornar de fato amplamente visível" (Campbell, 1994 apud Siqueira). A autora esclarece que 

as novas tendências religiosas, especialmente as místico-esotéricas, não correspondem aos 

conceitos nem de igreja, nem de seita: "Estaríamos diante de um fenômeno de tipo culto ou 

rede, formando 'comunidades emocionais' em virtude da experiência espiritual em torno de um 

'líder', que tampouco exerce sua liderança como organizador ou controlador de um espaço 

religioso. Os líderes são, simultaneamente, escritores, conferencistas e principalmente 

terapeutas" (Champion, 1993 apud Siqueira). 

As fronteiras entre o esotérico e exotérico, religião e misticismo, religião e psicologia 

estariam se diluindo, tendendo ao rompimento das dualidades criticadas pelos adeptos dos 

grupos místico-esotéricos e por boa parcela dos consumidores de práticas alternativas. Neste 

contexto, favorecidos pela intensificação do processo de globalização e de orientalização 

religiosa e cultural do Ocidente, novas religiosidades encontrariam terreno fértil para surgirem e 
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florescerem, num movimento contraditório e ambivalente que também incluiria intolerâncias e 

fundamentalismos. Logo, o conceito que melhor se adequaria ao objeto de estudo em questão 

seria o de religiosidade, pois remeteria muito mais a "modos de ser, estilos, relações, 

sentimentos e visões de mundo do indivíduo religioso e todo seu entorno de coisas e 

significados" (Espinheira, 1995 apud Siqueira) do que aos "mediadores entre as pessoas e os 

entes divinos, exteriores e longínquos" (p.159). 

Frente a este quadro, Siqueira considera que estaríamos diante de um processo de 

desinstitucionalização das religiões históricas e da própria religiosidade, dada a ênfase 

contemporânea "nas diferenças, na experimentação, no indivíduo e na ruptura com a noção de 

representação. Esta destradicionalização tende a ser associada a um pós-cristianismo e, 

sobretudo, a um pós-catolicismo." (p.146). Assim, o fenômeno da desinstitucionalização 

religiosa e da quebra da hegemonia do catolicismo é acompanhado por um processo cada vez 

mais expressivo de composição de um pluralismo religioso. No caso brasileiro, afirma a autora, 

"nosso sincretismo não é recente, parece fazer parte de nossa sociogenia" (p.146). 

Como este processo teria então se constituído? Segundo Siqueira, certos autores 

afirmam que os portugueses do século XV teriam aqui vivenciado uma complexa mistura de 

credos e práticas, que incorporavam o catolicismo formal, forças anímicas, festas pagãs e 

influências externas como a judaica e a moura. Tomando as ideias de Carvalho (1993), a autora 

procura listar os três momentos de formação da matriz religiosa brasileira: o catolicismo oficial; 

kardecismo (que chegou ao país na segunda metade do século XIX); as tradições esotéricas e 

a teosofia (aqui surgidas no final do século passado e início do atual, respectivamente). Todas 

estas teriam contribuído para a ampliação e efervescência de nossa cultura religiosa, um 

cenário em que haveria a "sensação de simultaneidade de presenças, coexistência de tempos 

históricos muito diferentes, sensação de pluralidade" (Carvalho, 1993 apud Siqueira). 

Esta contemporânea multiplicidade das manifestações do religioso no secular seria 

referenciada em termos "da persistência de um sincretismo, ainda que modernizado (Sanchis, 

1997 apud Siqueira). Neste quadro, o movimento ecológico e sua dimensão religiosa, as feiras 

esotéricas, a "nebulosa polivalente da Nova Era" (Sanchis, 1997 apud Siqueira), não seriam 

manifestações autônomas, mas penetrariam outras vertentes e instituições, como a igreja 

católica, o santo daime e a umbanda, por exemplo. Estas múltiplas interpenetrações, esta 

sociogenia pluralista e fusionista, poderiam ser pensadas como características fundamentais da 

sociedade brasileira: "...poder-se-ia pensar o Brasil como marcado por um habitus, isto é, 

história feito estrutura, de porosidade, de identidade. E esta abertura, esta pluralidade 

tupiniquim, transcende à miscigenação ou ao caldeamento (melting-pot)..." (Sanchis, 1997 apud 
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Siqueira). Além disso, afirma Sanchis, haveriam vários autores que refletiriam esta sociogênese 

a partir do raciocínio de que o catolicismo seria hegemônico apenas na forma, mas não no 

conteúdo, permitindo, por conseguinte, a formação de inúmeros sincretismos dentro de uma 

estrutura católica, com destacado espaço para as práticas mágicas. 

Assim, reflete Siqueira, o Brasil continuaria sendo, não obstante a exploração, opressão, 

dominação e intolerância, "...espaço privilegiado para o diálogo e para a troca intersocietária, 

para a aprendizagem em termos de um 'sócio-genético-multi', que diz respeito não apenas à 

diversidade lingüística, religiosa, mas também genética, racial" (p.152). Apesar das 

ambivalências e ambigüidades culturais, tal processo de fusionamento brasileiro indicaria um 

movimento mais rico, transcendente à atitude de simplesmente tolerar, pois se trataria de uma 

pluralidade cultural que, historicamente, teria sido mais inclusiva do que exclusiva (a umbanda, 

afirma a autora, seria um dos exemplos neste sentido). 

 

3.1 - Religião na modernidade: as influências do orientalismo 
 

Marcos Silva da Silveira, em seu texto “New Age e Neo-Hinduísmo: Uma via de mão 

dupla nas relações culturais entre Ocidente e Oriente”  reflete sobre como "referências culturais 

indianas circulam pelo Ocidente, a partir de processos sociais entendidos a partir da noção de 

Globalização" (p.73). O autor considera a reflexão de Berger (2004) a respeito de uma 

"dinâmica cultural da globalização" (p.74); ou seja, uma teoria para o fenômeno da globalização 

no plano cultural. 

No contexto da globalização, o autor cita Sahlins (1997), que destaca os processos de 

ressignificação que bens e valores ocidentais e modernos sofrem em várias partes do mundo, 

incluindo as sociedades tribais ou tradicionais; por outro lado, argumenta que Berger tem 

importantes argumentos a respeito desta tensão no plano religioso. Este considera a 

importância de um valor que foi universalizado pela globalização: a individualização, ou seja, "a 

independência do indivíduo empírico frente à tradição e à coletividade" (p.74). 

Silveira expõe os argumentos de Campbell (1997) que caracteriza o New Age dentro de 

uma abrangente "orientalização do Ocidente" e, por outro lado, situa a identidade religiosa 

deste Ocidente a partir de referenciais judaico-cristãos. Campbell recuperaria de Troeltsch9 toda 

                                                
9 Segundo o site http://people.bu.edu/wwildman/bce/troeltsch.htm, Ernst Troeltsch (1865-1923) foi um teólogo 
protestante germânico e escritor de obras também nas áreas de filosofia da religião e filosofia da história, que se 
tornou uma figura influente no pensamento alemão antes de 1914. Seu trabalho foi uma síntese de uma série de 
diferentes vertentes, com bases em Albrecht Rischl, Max Weber e nos Neo-Kantianos da escola de Baden. Seu 
trabalho The Social Teachings of the Christian Church (edição de dois volumes, tradução para o inglês de Harper 
Row, 1960) é um importante trabalho na área da sociologia da religião. 
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uma religiosidade espiritual e mística do Ocidente, que seria distinta da religiosidade das igrejas 

e seitas heréticas. Tal perspectiva religiosa, profundamente individualista e baseada em noções 

como "evolução espiritual" e "unidade divina", se expande no âmbito da modernidade. A partir 

desta matriz religiosa, as religiões orientais, seus princípios, práticas e crenças, encontram seu 

lugar no Ocidente; assim, a este espiritualismo vago, somar-se-iam "os movimentos da Nova 

Era, o neopaganismo e os movimentos ecológicos, num diálogo cultural, filosófico e religioso" 

(p.76) que se relacionam com as visões orientais de orientais de mundo. Campbell enfatizaria 

como esse espiritualismo do Ocidente buscaria na religiosidade oriental uma "concepção 

imanente do divino, ausente nas tradições judaico-cristãs"; logo, o New Age seria, grosso modo, 

entendido como "a resultante deste espiritualismo, paganismo, orientalismo e ambientalismo" 

(p.76). 

Mais à frente, Silveira também expõe as ideias de Berger sobre o New Age: no contexto 

deste tipo de espiritualidade, não existiriam "...nem teologias, nem centros explícitos de 

referência, nem nenhum outro tipo de organização institucional que dê sustento a um modelo de 

religiosidade genérico, nem a uma genérica substituição de uma teodicéia ocidental por uma 

oriental. Ao contrário, seus atores sociais parecem mover-se de contextos locais para outros 

contextos locais, compartilhando práticas, valores e crenças religiosas culturais comuns, a partir 

de certos movimentos de renascimento religioso produzidos na Ásia e em diversas partes do 

mundo, expressões de processos consolidados de modernização, ao invés de resistências à 

globalização" (p.77). 
Por seu turno, Joana Raquel Santos de Almeida, em “Um jogo de sentidos: a 

ocidentalização do Ioga como orientalização do Ocidente”, situa seu texto no âmbito de análise 

de "processos de transferência e de apropriação de práticas espirituais orientais mediadas pelo 

corpo nas sociedades industrializadas do Ocidente" (p.158), procurando dar conta da existência 

de "um jogo de sentidos associado à transnacionalização destas práticas" (p.158). Neste 

contexto, Almeida procura analisar o que esta chama de "movimento de ocidentalização do 

ioga" (p.158), fenômeno este que destacaria as categorias centrais da modernidade ocidental: 

"a saúde, o bem-estar, a autonomia, a responsabilidade e a liberdade individual" (p.158). A 

autora desenvolverá, então, seu raciocínio a partir de dois temas centrais: a corporalidade e a 

religiosidade. 
Almeida cita Le Breton (1990), que pretende analisar o mundo moderno a partir do 

conceito de corpo. Este afirmaria que as atuais concepções ocidentais do corpo emergiriam de 

"...um pensamento racional positivista laico sobre a natureza, de uma estrutura social 

tradicionalmente individualista e racional, de um retrocesso de certas tradições populares locais 
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e ainda da própria história da medicina no Ocidente. Noutras palavras, a excessiva 

psicologização do indivíduo, associada à emergência de uma medicina atomizada e 

fragmentada, levou, ao longo dos séculos, a um afastamento do indivíduo do seu corpo, 

relegando o estudo deste último para uma perspectiva puramente científica. Na verdade, o 

corpo interior só existe para a Medicina e o sistema orgânico complexo só tende a existir 

quando funciona mal" (p.160). Logo, o legado ocidental cartesiano de uma visão mecanicista do 

corpo, que o vê como uma máquina, um objeto, em conjunto com processos de inovação 

tecnológicas e científicas permanentes, constituíram "um olhar descorporizado do indivíduo, ao 

diminuírem a sua mobilidade e sensorialidade, e ao submergirem as técnicas e recursos 

corporais a favor da mecanização da vida e do próprio indivíduo" (p.160). 

No contexto da espiritualidade, Almeida expõe os argumentos de Weber e Hervieu-

Léger. Aqui, a autora discorre sobre o desencantamento da religião, da vida mundana e da 

interioridade do indivíduo, que emergiu de uma concepção calvinista de mundo; tal concepção 

teria, em longo prazo, levado a uma crise dos modelos religiosos institucionais. Assim, "a 

excessiva racionalização e desemocionalização da religião e a desvalorização das experiências 

emocionais, místicas e cognitivas" (p.160) teriam levado a uma profunda separação com a 

cultura dos sentidos: "O conseqüente processo de secularização e de laicização das 

sociedades, aliado a um desenvolvimento do pensamento técnico-científico e à retirada do ideal 

ético-religioso do dever profissional, a favor de um ideal utilitarista e materialista, 

proporcionaram um gradual afastamento do indivíduo da sua espiritualidade, propiciando, em 

longo prazo, uma discussão sistemática sobre os valores, tal como a permanente 

problematização do sentido da vida" (p.160). 

Tal cerceamento do corpo e da religiosidade, ao longo dos séculos nas sociedades 

ocidentais, gerou, segundo a autora, um "excesso de constrangimentos internos e externos" 

(p.161), uma crise nas esferas da afetividade e da espiritualidade que deixou os indivíduos sem 

referenciais seguros e estáveis. Neste âmbito, despontaria, então, uma certa "vontade de 

reencontrar e reconquistar o papel simbólico do corpo" (p.161), ou seja, "a procura de um 

reencantamento, através da adoção de certos hábitos e práticas corporais e espirituais que 

representassem uma outra abordagem à vida, mais 'sustentável' e equilibrada entre a 

intelectualidade e a materialidade, a afetividade e a espiritualidade" (p.161). 

Neste sentido, seria notável a grande propagação de práticas alternativas de caráter 

espiritual e corporal e de novas formas místicas e espirituais com características visivelmente 

orientais. Almeida avança a ideia de Campbell de que foi justamente o desencantamento do 

mundo ocidental que abriu novos espaços para a difusão de crenças alternativas com 
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considerável afinidade com o modelo religioso oriental, crenças estas que teriam permitido um 

processo de "orientalização" do Ocidente; desta maneira, o conceito em questão se referiria não 

apenas à introdução e propagação de produtos orientais no Ocidente - sejam mercadorias, 

práticas, ideias ou sistemas religiosos - mas, principalmente, à alteração da relação ocidental 

entre os reinos divino e mundano: "Na relação entre o divino e o mundo, prossegue Campbell, 

Deus é transcendente ao homem e separado do mundo, ao passo que na relação oriental Deus 

é imanente ao homem e parte do mundo" (p.161). 

Voltando a Hervieu-Léger, a autora argumenta que estes novos caminhos místicos e 

espirituais convergiriam com os chamados "surtos emocionais contemporâneos" (p.161), que 

seriam caracterizados, por um lado, pela centralidade que dão ao corpo, aos afetos e aos 

sentidos na vida religiosa e, por outro, pela rejeição de uma "religião intelectual" que sistematiza 

as crenças e as doutrinas. No mesmo sentido, e tomando as ideias de Vernette (2003), Almeida 

analisa o conceito de "espiritualidade laica", que é aquela que ao mesmo tempo em que 

estimula os sentidos e os afetos e valoriza, primordialmente, a experiência individual interior, se 

apresenta irrevogavelmente desvinculada da religião instituída; deste modo, estas novas formas 

de experienciar o sagrado são caminhos extremamente individualistas, não conduzindo, 

geralmente, à constituição de organizações. Tais vias místicas incorporam, por sua vez, "a ideia 

de uma evolução espiritual do indivíduo e da e da existência e conquista de diferentes graus na 

relação entre o mundo finito e o mundo divino" (p.162). 

As práticas espirituais orientais mediadas pelo corpo, dadas suas características - "a 

ligação a uma percepção do mundo que tradicionalmente valoriza um espaço de interioridade e 

de meditação, a exploração da espiritualidade, a fusão e a interação entre espírito e corpo nos 

processos de transformação do indivíduo e o privilégio do corpo enquanto mediador de 

experiências mentais / espirituais" (p.162) - oferecem intensos momentos espirituais aos 

praticantes e se constituem em atraente alternativa aos modelos "tradicionais" de 

espiritualidade. Logo, argumenta Almeida, esta fascinação e atração exercida pelo "Oriente" 

estaria relacionada a dois fatores: por um lado, o questionamento religioso que se expressa na 

desilusão, na falta de fé e descrença com o modelo cristão; por outro, é uma resposta ao modo 

de vida ocidental, "a uma sociedade hiper-racionalizada, individualizada e tecnicizada, que 

tende a ver o indivíduo como uma máquina produtiva e a anular sua dimensão espiritual e 

simbólico-corporal" (p.162). 

Almeida entende que embora possa se afirmar que os meios de comunicação e a 

publicidade - geralmente positiva - possam ser fatores preponderantes no interesse difundido 

pelo Oriente, não se pode ignorar o papel da globalização na transnacionalização dos valores e 
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práticas culturais, o que, juntamente a um certo desgaste do estilo de vida ocidental, levou os 

indivíduos a buscarem novas formas de "representar, estar e agir" (p.163). Neste contexto, a 

autora sustenta que as sociedades modernas ocidentais são, ao mesmo tempo, causa e efeito 

do desenvolvimento do que ela chama de uma "espiritualidade narcísica" ou "mística narcísica", 

construídas através de práticas onde o "eu", o indivíduo, se encontra no centro do Universo; tais 

práticas proporcionariam "experiências subjetivas e pessoais intensas, institucionalmente 

desligadas, 'experiências vagabundas', onde cada um inventa e reinventa novos caminhos, 

define e redefine vontades, se liga e desliga de projetos pessoais e profissionais a relativamente 

curto prazo" (p.163) 
 

3.2 - Said e o Orientalismo 
 

Neste ponto de nossa exposição, caberia perguntar: o que é, afinal, o Oriente? Como 

esta ideia se formou? É o que procurarei expor em seguida. 

Said, em sua obra “Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente”, inicia sua 

discussão com o exemplo da ocupação britânica do Egito: “O conhecimento britânico do Egito, 

para Balfour, é o Egito, e o peso do conhecimento faz questões como inferioridade e 

superioridade parecerem insignificantes. Em nenhum momento Balfour nega a superioridade 

britânica e a inferioridade egípcia; tem-nas por certas...” (Said, p.43). 

 Neste sentido, ter o conhecimento de algo é dominá-lo, é ter autoridade sobre este; 

segundo Said, Balfour justifica a ocupação britânica não tanto pela supremacia militar e 

econômica, mas sim pelo “conhecimento” que os ingleses possuiriam da civilização 

conquistada: “... são uma raça submetida, dominados por uma raça que os conhece e sabe o 

que é bom para eles melhor do que eles poderiam jamais saber por si mesmos” (Said, p.45). 

 Em tal contexto, prevaleceria uma lógica dicotômica que segregaria a humanidade em 

ocidentais e orientais: os primeiros dominariam; os segundos seriam dominados, o que 

significaria, por conseguinte, que suas terras deveriam ser ocupadas, seus assuntos internos 

rigidamente controlados e seus objetos de valor postos à disposição de uma potência ocidental. 

Logo, o conhecimento das raças submetidas tornaria sua administração fácil e produtiva, pois o 

saber confere poder, mais poder requer mais conhecimento, “em uma dialética crescentemente 

lucrativa de informação e controle” (Said, p.46). 

 Na visão dos ocidentais do século XIX, se as raças submetidas simplesmente não 

sabiam o que era o melhor para elas mesmas, isso se devia a uma separação decisiva, a um 

conjunto de diferenças fundamentais. Por um lado, segundo Cromer, “O europeu é um 
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raciocinador conciso; suas declarações de fato são desprovidas de qualquer ambigüidade; ele é 

um lógico natural, mesmo que não tenha estudado lógica; é por natureza cético e requer provas 

antes de aceitar a verdade de qualquer proposição; sua inteligência treinada trabalha como a 

peça de um mecanismo...” (Said, p.48). Por outro lado, os orientais representariam justamente o 

oposto destas supostas qualidades: seriam classificados como “simplórios”, desprovidos de 

iniciativa, inclinados à mentira, à intriga, à simulação e aos maus tratos aos animais; suas 

mentes seriam desordenadas, confusas, letárgicas e carentes de lucidez. 

 Said avança sua discussão argumentando que, por ser gerado através da força, o 

conhecimento do Oriente cria, em certo sentido, o próprio Oriente, o oriental e seu mundo. 

Neste contexto, o oriental é apresentado como algo que se julga, algo que se estuda e se 

descreve, algo que se disciplina e que se ilustra; o oriental é, enfim, contido e representado por 

certas estruturas dominantes. Este seria, para Said, o âmbito do orientalismo: “... um 

conhecimento do Oriente que põe as coisas orientais na aula, no tribunal, prisão ou manual 

para ser examinado, estudado, julgado, disciplinado ou governado” (Said, p.51). 

 O orientalismo seria, então, uma espécie de poder intelectual, um conjunto de coações e 

limitações ao pensamento, uma visão política cuja estrutura promoveria a distinção entre o 

familiar (Europa, Ocidente, “nós”) e o estranho (Oriente, Leste, “eles”), uma perspectiva que 

criaria uma realidade desumana e persistente cujo campo de ação, tanto das instituições como 

de sua grande influência, chegaria até os dias atuais.  

 O autor sustenta que, estritamente falando, o orientalismo é um campo de estudos 

eruditos, uma disciplina acadêmica que se distingue das disciplinas de qualquer outro ramo. 

Sendo um campo erudito, uma espécie de domesticação, interpretação e reconstrução do 

diferente, do exótico, contido no orientalismo estaria a ideia de uma representação teatral: “... o 

Oriente é um palco no qual todo o Leste está confinado. Nesse palco aparecem figuras cujo 

papel é representar o conjunto maior do qual emanam. O Oriente parece então ser não uma 

extensão ilimitada além do mundo europeu conhecido, mas em vez disso, um campo fechado, 

um palco teatral anexo à Europa” (Said, p.73). Assim, do mesmo modo que uma platéia é 

histórica e culturalmente suscetível e responsável por dramas tecnicamente montados pelo 

dramaturgo, o orientalista não é mais do que um especialista particular em um conhecimento 

pelo qual o Ocidente é responsável, um saber povoado de cenários, imagens e personagens. 

 Desta forma, continua Said, para chegar ao Oriente, é preciso passar pelas malhas e 

códigos fornecidos pelo especialista, pois o palco orientalista se constituiria em uma estrutura 

de rigor moral e epistemológico em que o “outro”, o Oriente, é corrigido, interpretado e até 

penalizado, por estar fora das fronteiras da sociedade européia. O Oriente, diz o autor, “... é 
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assim orientalizado, um processo que não apenas o marca como a província do orientalista 

como também força o leitor ocidental não-iniciado a aceitar as codificações orientalistas” (Said, 

p.77). 

 Em um certo ponto de seu discurso, Said diz que compreende o orientalismo sob três 

diferentes planos: filosoficamente, este seria um tipo de linguagem, pensamento e visão que se 

constituiriam em uma forma de um “realismo radical” (Said, p.81), na medida em que, quando 

um indivíduo faz uso do saber orientalista - caso em que lida com questões, objetos, qualidades 

e regiões consideradas orientais - ele nomeia, designa, aponta e fixa o objeto sobre o qual está 

falando por meio de um discurso que adquire o status de realidade. Já no plano retórico, o 

orientalismo é um sistema totalmente anatômico, descritivo e enumerativo; usar seu vocabulário 

equivale a ocupar-se da singularização, da divisão e hierarquização das coisas orientais em 

partes facilmente manejáveis. Finalmente, no plano psicológico, o orientalismo seria, nas 

palavras do autor, “... uma forma de paranóia, um conhecimento de outro tipo que não, 

digamos, o conhecimento histórico ordinário” (Said, p.82). 

 A partir deste ponto de vista, Said aponta que o orientalismo é tanto um termo genérico 

usado para descrever a visão ocidental do Oriente, em que o Leste é abordado 

sistematicamente como um tema de erudição, descobertas e práticas, quanto, também, um 

termo para designar uma coleção de sonhos, imagens, construções mentais, e vocabulários 

disponíveis para qualquer indivíduo que procure discursar sobre o Oriente e os orientais. 

 Mais ao final do capítulo, argumentando sobre o contexto atual, Said diz que o moderno 

orientalista, como “um juiz do Oriente”, não está, como acredita, separado dele objetivamente, 

pois “... seu distanciamento humano, cujo sinal é a ausência de simpatia, disfarçada de 

conhecimento profissional, está pesadamente carregado com todas as atitudes, perspectivas e 

humores ortodoxos do orientalismo que estive descrevendo” (Said, p.113). E conclui: “O Oriente 

dele não é o Oriente tal qual ele é, mas o Oriente tal como foi orientalizado” (idem). 

 

3.3 - Ahmad e a Crítica à Said 

 

Apesar da hipótese do Orientalismo ter considerável aceitação no meio acadêmico, as 

ideias de Said também são questionadas por outros autores. Apresentaremos, então, um de 

seus opositores: Aijaz Ahmad. Logo no início de um de seus textos, o teórico indiano é 

categórico quanto aos argumentos de Said: "Discordo dele tão fundamentalmente em questões 

tanto da teoria quanto de história que nossas respectivas compreensões do mundo - o mundo 

como é hoje e como foi em muitos momentos nos últimos dois mil anos mais ou menos - são 
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irreconciliáveis, o que leva, inevitavelmente, a diferenças tão numerosas de interpretações 

locais e leitura local que nenhum ensaio pode nomeá-las todas." (p.109). Em seu texto 

“Orientalismo e Depois: Ambivalência e Posição Metropolitana na Obra de Edward Said”, o 

autor se dedica a tecer críticas especialmente à obra aqui discutida - “Orientalismo: o Oriente 

como invenção do Ocidente” – um livro, segundo Ahmad, “cheio de defeitos” (Ahmad, p.111) e 

ambigüidade, pois Said possuiria uma certa “propensão irreprimível” (p.125) de expor ideias 

inteiramente contrárias num mesmo texto, apelando para diferentes audiências 

simultaneamente, mas com o efeito visível de uma afirmação acabar por anular e invalidar a 

outra. Este começa por analisar e questionar a própria autodescrição de Said como “sujeito 

oriental”, argumentando que tais auto-representações são unilaterais e arriscadas quando feitas 

por uma pessoa cujo aparato cultural é tão fortemente europeu e que imponha um presença tão 

marcante na universidade norte americana.  

 Neste sentido, Ahmad argumenta que um dos traços mais notáveis de “Orientalismo” é 

que Said examina a história das textualidades ocidentais sobre o não-Ocidente isoladamente 

das maneiras como tais textualidades foram recebidas, aceitas, assimiladas, modificadas, 

contestadas ou reproduzidas pelas elites intelectuais dos países colonizados: “não como uma 

massa indiferenciada, mas como agentes sociais situados impelidos por nossos próprios 

conflitos, contradições, contextos sociais e políticos distintos, de classe, gênero, região, 

afiliação religiosa, e assim por diante – daí uma disjunção peculiar na arquitetura do livro” 

(Ahmad, p.22). Para Ahmad, a obra não abriria qualquer espaço para as críticas de dominação 

cultural colonial que estão disponíveis na América Latina e na Índia, numa escala cada vez 

maior, desde o século XIX. “Orientalismo” se recusaria a reconhecer esta vasta tradição, tão 

antiga quanto o próprio colonialismo que existe nos países colonizados, assim como não dá 

papel de destaque às tradições metropolitanas de esquerda, que sempre se ocuparam em fazer 

um inventário de traços coloniais nas mentes dos indivíduos de ambos os lados da linha 

divisória colonial. Ahmad também argumenta que não tinha havido nenhuma evidência até 

depois da publicação do livro em discussão de que Said realmente lera qualquer número 

considerável de escritores não-ocidentais. Ao contrário, as referências a figuras principais do 

cânone da “Literatura do Terceiro Mundo” (Ahmad, p.150) apareceriam muito esporadicamente 

em textos recentes, embora nenhum destes tenha sido tratado, no entender de Ahmad, com o 

devido “engajamento hermenêutico e a literatura informada que Said oferece tão 

freqüentemente a dezenas de figuras canônicas ocidentais” (Ahmad, p.150). 

 Porém, a maior crítica que o autor faz aos argumentos de Said relaciona-se, ao seu ver, 

ao fato de que o intelectual palestino estaria essencializando as próprias ideias de Oriente e de 
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Ocidente. Ahmad discorda da maneira como Said falaria ao logo de “Orientalismo”, de uma 

Europa e de um Ocidente único, um ser idêntico em si mesmo, fixo e imutável, com uma única 

essência, projeto, imaginação e vontade; e do Oriente como ser objetificado, textual e 

militarmente. O Ocidente seria aquele que simplesmente produz o conhecimento e fala do Leste 

como sujeito de escrutínio, dócil e passivo. Neste ponto, Ahmad deixa clara sua censura: “Em 

outras palavras, parece postular identidades estáveis de sujeito-objeto, assim como distinções 

ontológicas e epistemológicas entre os dois. Em que sentido, então, o próprio Said não é um 

orientalista – ou pelo menos, como diz Sadek el-Azm, um ‘orientalista-ao-contrário’? Said muito 

justificadamente acusa o ‘orientalista’ de essencializar o Oriente, mas sua própria 

essencialização do ‘Ocidente’ é igualmente notável” (Ahmad, p.132). Por outro lado, o autor 

também entende que o tipo de processo essencializador que Said associaria exclusivamente 

com o Ocidente não seria de maneira nenhuma uma característica dos europeus: “O que estou 

sugerindo é que tem havido historicamente todos os tipos de processos – ligados a classe e 

gênero, etnicidade e religião, xenofobia e intolerância – que infelizmente têm estado em ação 

em todas as sociedades humanas, tanto européias quanto não-européias” (Ahmad, p.133). 

 

3.4 - Campbell e a Orientalização do Ocidente 
 

 Tendo apresentado o Orientalismo como uma visão abrangente, uma imagem que o 

Ocidente construiu do Oriente - ideias que influenciam as esferas cultural, política e econômica, 

apenas para citar alguns contextos – caberia agora a questão: como o Orientalismo imiscui-se 

no âmbito da religião? Para respondermos esta indagação, nos apoiaremos nos argumentos de 

Campbell. Sobre o tema em questão o autor fala sobre um suposto processo de “Orientalização 

do Ocidente” (1997), que seria caracterizado pelo deslocamento da tradicional teodicéia 

judaico-cristã por uma outra que seria essencialmente “Oriental” em seu âmago; logo, sustenta 

Campbell, qualquer que seja a ética a guiar a civilização ocidental neste novo século, seria algo 

congruente com esta nova teodicéia que agora estaria emergindo. 

 Mas o que o autor quer dizer, exatamente, com este termo? “Orientalização” apontaria 

não somente à introdução e difusão no Ocidente de produtos reconhecidamente orientais – 

sejam eles mercadorias materiais como temperos, iogurtes e seda, ou práticas como o Yoga e a 

acupuntura, ou até mesmo sistemas religiosos completos como o Hinduísmo e o Budismo; 

Campbell vai mais além e enfatiza que “Estou usando o termo ‘orientalização’ para referir-me a 

algo mais radical e mais amplo do que uma espécie de inversão do processo de ‘Coca-Cola-

ização’ (Coca-Cola-ization). Pois a tese aqui proposta é nada menos do que a afirmação de que 
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o paradigma cultural ou teodicéia que tem sustentado a prática e o pensamento ocidental por 

cerca de dois mil anos está sofrendo um processo de substituição (...) pelo paradigma que 

tradicionalmente caracterizou o Oriente” (Campbell, p.6). Apesar desta suposta mudança 

radical, deste deslocamento que seria reforçado pela introdução de ideias e influências do 

Oriente no Ocidente, o elemento de maior importância ainda seria os desenvolvimentos 

culturais e intelectuais dentro da própria civilização ocidental, desenvolvimentos estes que, no 

entender de Campbell, seriam os grandes responsáveis pela celeridade do processo de 

mudança de paradigmas. 

 Logo, falar de “Orientalização” não seria simplesmente discutir a introdução de 

concepções e valores religiosos entendidos enquanto “orientais”, mas refere-se a um plano 

mais abrangente, no qual ocorreria um processo em que a concepção de divino 

caracteristicamente ocidental e suas relações com a humanidade e o mundo seria substituída 

por aquela que teria predominado, longamente, no oriente. Tomando emprestado de Weber o 

sistema de classificação e análise das religiões mundiais, Campbell ilustra que o problema da 

teodicéia, a “explicação dos caminhos de Deus para o homem, e especialmente a solução do 

‘problema do mal’” (p.6), as conjecturas sobre a relação entre o divino e o mundo profano 

seriam entendidas, basicamente de duas maneiras: por um lado, o plano do divino poderia ser 

concebido como fundamentalmente imanente, entrelaçado, desde a eternidade, com o mundo 

cotidiano, inseparável e subjacente à todas as coisas e seres (incluindo-se aí a humanidade); 

por outro, ao contrário, o sagrado poderia seria compreendido e experienciado como 

transcendente, ou seja, como superior e separado do mundo comum, mundo este criado e 

controlado pela instância imediatamente superior. Assim sendo, “essas duas pressuposições 

contrastantes foram vistas por Weber como exemplificadas no princípio Brahman-Atman da 

filosofia religiosa indiana, por um lado, e no Deus criador semita por outro; duas teodicéias 

contrastantes que caracterizam as sociedades do Oriente e do Ocidente” (Campbell, p.7). 

 Neste contexto, Campbell também recorre aos estudos de sociologia da religião de 

Troeltsch - mais especificamente ao problema da distinção entre as chamadas religiões de 

igreja, religiões de seita e religiões espirituais e místicas – para sublinhar que “um processo de 

orientalização não tem que depender simplesmente de uma importação de ideias exógenas, 

mas pode ser entendido como facilitado pela presença de uma tradição nativa ao Ocidente” 

(Campbell, p.13). E qual seria, então, a “tradição nativa” em questão?  

Do esquema troeltschiano, o autor ressalta justamente o conceito de “religião espiritual e 

mística”, cujo sistema de crença se embasaria em ideais como “a unidade da base divina”, a 

“semente divina” e a crença na “evolução espiritual” (p.11), perspectiva esta em que se destaca 
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a convicção de que todos os seres limitados e finitos teriam sua existência em Deus, que seria, 

por seu turno, o fundamento, a alma, a “semente”, a “centelha divina” presente em todas as 

criaturas; assim sendo, a busca de alguma forma de união (ou re-união) com a divindade seria 

a meta primordial deste tipo de religião, meta esta que somente poderia ser concebida como a 

transfiguração da semente divina em um poder capaz de superar o plano do mundano. Haveria, 

assim, por um lado, a crença em uma suposta “escala de espiritualidade” (p.11) que atribuiria 

graus ao avanço da relação da alma com o divino – uma concepção imanentista e não-dualista 

– e por outro, a não distinção e oposição fundamental entre carne e espírito ou lei natural e 

milagre cristão, haja vista que o que existiria simplesmente seriam diferenças no grau em que o 

finito diverge do divino.  

Este tipo de religião, que geralmente considera as preocupações de cunho secular sem 

maior importância, veria na experiência mística a autêntica e verdadeira expressão daquela 

consciência religiosa universal que estaria baseada em um fundamento divino último, visão esta 

que leva, por sua vez, à aceitação de um relativismo religioso em relação a todas as formas 

específicas de culto e à doutrina do polimorfismo, em que a verdade de todas as religiões é 

reconhecida e entendida como idênticas. Esta forma de religiosidade é também sincrética, pois 

na medida em que rejeita o dualismo e a convicção em verdades literais, não se opõe 

necessariamente de maneira hostil à cultura secular; por outro lado, contrapõe-se firmemente 

ao materialismo, ao racionalismo e a uma mentalidade voltada para este mundo, mas possui 

uma afinidade com sistemas filosóficos idealistas e metafísicos. É, enfim, uma forma 

extremamente individualista de religiosidade – um tipo de “individualismo religioso radical” 

(Troeltsch apud Campbell, p.12) – que não conduz, normalmente, à formação e consolidação 

de organizações.  

Se considerarmos que neste campo a concepção de divino é claramente impessoal e 

imanente, que tudo e todos são vistos como fragmentos e partes do fundamento divino, 

poderíamos então dizer que esta perspectiva se ajustaria facilmente às crenças da 

reencarnação e da hierarquia espiritual. Esta forma de religiosidade (termo mais apropriado do 

que “religião”) pode também ser vista, no entender de Campbell, como tendo mais afinidade 

com o modelo oriental do que com o sistema ocidental, dada sua ênfase em elementos como a 

natureza polimorfa da verdade, o sincretismo e o individualismo. Além disso, sustenta o autor, 

“percebe-se que o conceito oriental de auto-aperfeiçoamento ou auto-deificação substitui a ideia 

ocidental de salvação; a noção de igreja é deslocada por aquela de um grupo de seguidores 

ligados a um líder espiritual ou guru; finalmente, a distinção entre crente e descrente é 
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substituída pela ideia de que todos os seres existem em uma escala de espiritualidade, uma 

escala que pode se estender além desta vida” (Campbell, p.12). 

 Além da filosofia mística ocidental identificada no sistema de Troeltsch, Campbell ainda 

destaca mais algumas “tradições nativas” (p.13) que este considera fundamentais para o 

desenvolvimento e eclosão da alternância histórica de uma teodicéia ocidental para outra 

oriental. A primeira, de inclinações neo-pagãs e pré-cristãs, retira sua inspiração das culturas 

dos povos nativos, indígenas da Europa e América do Norte que floresceram antes do advento 

da cristianização. Na Europa ela abrangeria tanto as chamadas “culturas pagãs do Sul”, como a 

Helênica e a Druídica, como as “culturas bárbaras do Norte”, tais como a Nórdica e a Céltica; na 

América Central e na América do Norte, ela incluiria as tribos indígenas nativas, os Inuit, além 

das culturas asteca e maia. Neste caso, a teodicéia que dominou o Ocidente por dois milênios 

seria refutada não por uma aproximação ou “virada para o Oriente” (p.13), mas sim a partir de 

uma “volta às raízes”, de um retorno radical às tradições religiosas que teriam sido derrotadas 

pelo modo de vida ocidental. Muito desta “recuperação” do passado, porém, é vista com 

reservas por Campbell, visto que os sistemas de pensamento e de práticas desenvolvidos 

constituiriam-se em tradições “inventadas” em tempos recentes; ainda sim, tais crenças e 

práticas no entender do autor não seriam tão díspares e estariam de acordo com um estilo de 

espiritualidade simultaneamente panteísta e imanentista. A tradição neo-paganista seria a 

consolidação de uma atitude de repúdio ao “jugo cristão”, a afirmação de um desejo de 

representar uma nova visão de mundo que seja radicalmente diferente do cristianismo, que é 

visto essencialmente como explorador, anti-natural e patriarcal. Neste sentido, o movimento 

neo-pagão como um todo se caracterizaria por uma tendência a enfatizar o caráter feminino da 

divindade, ao invés do masculino; ou seja, uma ênfase que se articularia com a alternância da 

transcendência para a imanência. 

 A segunda tradição significativa, por seu lado, prega, em vez de um retorno a um 

passado pré-cristão, a celebração do movimento em direção a uma “Nova Era” afinada com os 

elementos progressistas e científicos da cultura contemporânea. Os movimentos religiosos 

chamados de “Nova Era” (New Age) enfatizam os valores progressistas do auto-

desenvolvimento e da auto-satisfação, além de buscarem conquistas e recompensas neste 

mundo; neste sentido, eles representariam a continuação de movimentos de encontro e 

potencial humano dos anos 60 e 70 que, por seu turno, em geral se desenvolveram a partir de 

bases supostamente “científicas” e não “religiosas”. Por outro lado, a perda da fé na ciência e 

no progresso que marcam a época “pós-moderna” faz com que esta perspectiva moderna se 

transforme no sentido da criação de uma nova narrativa alternativa centrada na psico-
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espiritualidade. Logo, assume Campbell, os movimentos New Age se constituem em um 

fenômeno essencialmente pós-moderno, pois o esforço pela construção e consolidação de uma 

psicoterapia contemporânea que busque a redenção nas próprias “profundezas da consciência 

humana” (p.14) foi considerado, segundo o autor, como convergindo para uma forma hindu-

budista de misticismo. 

 Finalmente, a terceira tradição em questão aponta para um amplo espectro de reações 

inquietadas diante da devastação que a humanidade infringe ao planeta e seus sistemas 

naturais. Tais reações podem concretizar-se de muitas formas – incluindo-se aí os movimentos 

ambientalistas e de afirmação dos direitos dos animais ou as atitudes individuais, hábitos de 

consumo alternativos como o vegetarianismo - e se originam de uma variedade de impulsos, 

vários deles, no entender de Campbell, de natureza espiritual e religiosa. Logo, para os 

movimentos assim identificados, estaria claro que “não só existe uma conexão íntima e 

duradoura entre misticismo e um respeito pela natureza, mas também que o movimento Neo-

Pagão é virtualmente inseparável de um ambientalismo espiritualmente informado” (Campbell, 

p.14). Neste sentido, haveria mesmo uma certa “conexão intrigante” (p.14) entre a crença na 

reencarnação e o ambientalismo, pois o raciocínio de considerar todas as criaturas vivas como 

seres sensíveis, capazes tanto de sentir dor como também dotadas de uma consciência não 

essencialmente distinta mente humana seria um corolário lógico ou de uma crença na 

reencarnação ou de uma convicção na transmigração das almas. Portanto, existiriam 

ramificações do ambientalismo que lembrariam um movimento espiritual ou até mesmo 

religioso, em que o conceito de auto-desenvolvimento se conjugaria com práticas e ações 

diretas para a salvação do planeta; tal movimento ecológico profundo (Deep Ecology) reage 

fortemente contra uma suposta forma de “especiecismo” que colocaria as necessidades dos 

humanos acima das necessidades das outras formas de vida, como também busca 

deliberadamente conectar o mundo interno da experiência humana com o mundo externo da 

natureza - ou seja, um tipo de “ecologia interna” que se refere à uma forma de um “despertar 

meditativo da consciência”  (p.15). Haveria, além disso, a questão básica do holismo que é um 

aspecto do ambientalismo: a noção geral de entrelaçamento, não apenas dor ser humano com 

a natureza, mas com toda as formas de vida do planeta; a ideia da unidade metafísica última da 

realidade como um todo, crença esta significativamente concretizada na “Hipótese Gaia” de 

James Lovelock. Esta proposição, na medida em que o planeta como um todo é um super 

organismo auto-regulador, coberto de vida, claramente levaria esses elementos naturais para 

um paradigma ambiental e ecológico que não somente seria quase religioso e místico, mas 

também, segundo Campbell, oriental em sua natureza. 
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 Além de sustentar que “seria tolice assumir que, ao descrever as novas crenças que 

estão emergindo no Ocidente como evidência de um processo de orientalização, se está 

assumindo que elas necessariamente tomam a mesma forma das suas contrapartes nas 

religiões do Oriente” (Campbell, p.16), Campbell afirma que nenhuma das crenças em questão 

seja realmente nova. Como demonstraria a análise de Troeltsch, a crença em uma força divina 

impessoal teria sido há muito tempo um componente da tradição cristã ocidental. O que seria 

novo neste contexto seria o fenômeno do deslocamento destas crenças de sua posição 

fortemente estabelecidas enquanto características de “grupos cúlticos” ou “excêntricos” para 

sua atual posição na vertente principal do credo; posição esta que permite mesmo aos 

membros das igrejas estabelecidas declararem ter essas convicções. Estaria então configurada 

uma mudança significativa, - “não é tanto a aparição de novas crenças, mas sim a aceitação 

ampla de crenças que anteriormente eram confinadas a uma minoria” (Campbell, p.16) – uma 

mudança cujo momento decisivo se localizaria nos anos 60, quando tais valores foram 

adotados por uma minoria significante e influente que compunha a contra-cultura, 

pressuposições orientais estas que, por sua vez, emergiram em sua proeminência nos anos 70 

e 80. 

 Campbell aprofunda esta linha de raciocínio ao reforçar que a base para a orientalização 

já existiria na “orla cúltica da sociedade” (p.18), na medida em que um grau fundamental de 

orientalização da cultura da Europa Ocidental já havia ocorrido como conseqüência do 

movimento romântico do século XVIII. Neste sentido, já existiria então um cenário social 

propício – na forma de movimentos como o surrealismo, o freudianismo e o existencialismo – 

para o desenvolvimento deste processo de quebra e mudança de paradigmas. 

 Por outro lado, o autor questiona: Por que o arquétipo ocidental foi superado, ao seu ver, 

pelo oriental? Para responder à indagação, Campbell argumenta que é necessário reconhecer 

que os séculos XVIII, XIX e XX testemunharam um progresso no qual, inicialmente, o advento 

da ciência serviu para minar primeiro a fé das pessoas na religião cristã tradicional e 

institucionalizada; num segundo momento, o próprio otimismo relacionado à ciência e à 

tecnologia acaba por esvair-se: esta seria, ao seu ver, a explicação da substituição do 

paradigma ocidental pelo oriental. O autor considera que a teodicéia oriental tem uma 

considerável vantagem sobre a ocidental tradicional, pois seria menos vulnerável ao ataque da 

ciência – que, a princípio, não seria baseada em verdades literais e históricas – como também 

seria mais compatível com o pensamento moderno em sua abertura e individualismo. Esta 

ênfase no individualismo extremo, no anti-dualismo e na relativização das pretensões de 

verdade torna-a, então, um alvo difícil para o ataque dos racionalistas e cientistas. Além disso, a 
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própria religião mística oriental tenderia a “usar o ataque secular, humanístico sobre a religião 

tradicional em benefício próprio; ao mesmo tempo em que também se aproveita das incertezas 

e disputas no interior das ciências para promover afirmações místicas” (Campbell, p.18). 

 O autor esclarece que sua tese da orientalização se baseia a partir da ideia de que 

houve uma transformação essencial na relação entre as visões de mundo do Oriente e do 

Ocidente – como a adoção da concepção de um plano divino imanente e não transcendente ou 

o desgaste e declínio da crença em uma concepção judaico-cristã de um deus pessoal. Se 

anteriormente a visão ocidental era dominante e a oriental uma alternativa popular mas 

secundária, atualmente esta relação estaria invertida: agora seriam aqueles que buscam 

sustentar seja um dualismo religioso, seja um progressismo científico e racionalista que se 

encontram na defensiva; pois a iniciativa e a base moral parecem, segundo Campbell, terem 

passado àqueles que propõem o monismo e versões de misticismo vagamente espirituais ou 

pan-psíquicas. Ainda sim, o autor entende que não se pode sugerir que a religião tradicional 

perdeu todo seu poder e influência, haja vista o ressurgimento do Islamismo principalmente nos 

mundos em desenvolvimento ou uma possível reação no Ocidente no sentido de um retorno às 

formas tradicionais do Cristianismo. Simultaneamente, o autor argumenta que, por um lado, 

pode-se esperar uma significativa tendência de busca e afirmação de linhas de pensamento 

essencialmente orientais descobertas no interior do pensamento das tradições cristã e judaica. 

Por outro, considerando o papel primordial da ciência na cultura contemporânea, Campbell 

advoga a estabilidade e permanência das ideologias puramente seculares, porém cada vez 

mais influenciadas e entremeadas por valores místicos, como a já citada “Hipótese Gaia”. 

 Na próxima seção, desejo aprofundar minha argumentação com base em dois exemplos 

externos ao site em estudo. Vamos a eles, então. 
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4 - UMA CONSTANTE RENEGOCIAÇÃO DE SIGNIFICADOS: DOIS EXEMPLOS 
PERTINENTES 

 

 Como procurei demonstrar em seções anteriores, o objeto que analiso no presente 

trabalho lida, a princípio, com o seguinte fenômeno social: temos um corpo, uma estrutura de 

conhecimentos com práticas, visões de mundo e discursos específicos (neste caso, um misto 

de elementos de inclinações místicas, esotéricas, culturais e ambientalistas), estrutura esta que 

é compartilhada na forma de uma rede (aqui, eletrônica) entre diferentes indivíduos. Há de se 

considerar que, se por um lado o que unificaria estes indivíduos num grupo seria um conjunto 

de interesses mais ou menos comuns, por outro, a interpretação, a apropriação que cada 

sujeito faz deste corpo de ideias geraria, sem dúvida, diferentes perspectivas (similares, 

díspares ou até contraditórias) sob um mesmo tema em debate, seja ele qual for. 

 Assim, no intuito de reforçar esta linha de pensamento, quero, neste momento do texto, 

expor mais dois exemplos que considero de grande valia na compreensão deste tipo de 

manifestação de sociabilidades: a expansão dos usos da secreção do kambô (uma prática tanto 

de certos grupos indígenas como também de alguns círculos alternativos exposta no próprio 

fórum analisado) e as diferentes visões dos adeptos do movimento Hare Krishna (organizado e 

administrado pela ISKCON), os chamados western sannyasins10 (incluindo-se aí os brasileiros) 

por um lado, e os sannyasins indianos, por outro. Passarei, então, ao primeiro item. 

 

4.1 - O kambô: remédio dos índios, remédio dos brancos 

 

 Edilene Coffaci de Lima e Beatriz Labate, em “’Remédio da Ciência’ e ‘Remédio da 

Alma’: os usos da secreção do kambô (Phyllomedusa bicolor) nas cidades” demonstram que 

desde a metade da década de 1990, em grandes cidades brasileiras, começou a se difundir o 

uso da secreção da rã arbórea conhecida como kambô. Tal substância, que tradicionalmente é 

utilizada como revigorante e estimulante para caça por grupos indígenas no sudoeste 

amazônico – como os Katukina, Yawanawa e Kaxinawá – tem sido apropriada atualmente, sob 

duas formas básicas: como um “remédio da ciência”, onde o foco estaria em suas propriedades 

bioquímicas, e como um “remédio da alma” (Lima; Labate, p.71), onde sua “origem indígena” é 

                                                
10 Sannyasa é o estágio do renunciante dentro do esquema hindu de asramas, ou seja, de fases da vida. 
Considerado o estágio mais elevado e final dos sistemas de ashram, é tradicionalmente tomado por homens e 
mulheres por volta dos 50 anos de idade ou por jovens monges. De maneira geral, são feitos votos de renúncia aos 
objetivos, desejos, atos e pensamentos “mundanos” e “materialistas”, e a conseqüente dedicação de todo o tempo de 
vida em uma “busca espiritual”. Aquele dentro da ordem sannyasa é conhecido como um sannyasin (masculino) ou 
sannyasini (feminino). 
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exaltada como positiva. Neste âmbito, a utilização do kambô tem se popularizado, 

principalmente, em clínicas de terapias alternativas e no ambiente das religiões ayahuasqueiras 

brasileiras – entre os adeptos do Santo Daime e da União do Vegetal. Os aplicadores, por seu 

turno, situam-se num contínuo que vai de índios, seringueiros e ex-seringueiros até terapeutas 

holísticos, líderes ayahuasqueiros e médicos, personagens estes que formulam discursos 

diversos sobre o uso da secreção em questão. 

 As autoras argumentam que os sapos sempre tiveram importante papel em várias 

culturas e épocas históricas; a expansão do uso do kambô seguiria, então esta lógica que 

aponta para um amplo imaginário onde o sapo desempenha papel “ora de veneno, ora de 

fertilidade, ora de poção mágica, ora de força diabólica, ora de remédio, ora de amuleto e assim 

por diante” (Lima; Labate, p.72). Logo, parte do fascínio contemporâneo na utilização do kambô 

derivaria do fato de se utilizar a secreção de um sapo, um animal desagradável para muitos, 

criatura esta investida de grande carga simbólica e de um imaginário que conjuga referências 

diversas. 

 Ainda que, por um lado, terapeutas urbanos, amazônicos ou indígenas sejam unânimes 

quanto a ideia de que o kambô ajuda a superar diversas condições negativas (a panema, a 

preguiça para os índios), que, de maneiras diversas, a substância atuaria positivamente contra 

“desequilíbrio, negativismo, mau olhado, má energia, falha na aura, baixo astral e tristeza” 

(Lima; Labate, p.78) pois seria procedente das longínquas florestas amazônicas, lugares de 

“pureza, harmonia e originalidade, antídotos contra os males da sociedade moderna, onde 

prevalece a desordem, o desequilíbrio, a poluição e o caos” (Lima; Labate, p.78), 

definitivamente existiram discordâncias significativas no que concerne ao tema de quem são os 

legítimos proprietários dos conhecimentos sobre o sapo verde. 

 Não há dúvida que o conhecimento sobre o kambô originou-se entre as populações 

indígenas do sudoeste amazônico e, daí, espalhou-se pelo mundo, seja pela via dos terapeutas 

amazônicos e urbanos, seja pelas mãos cientistas. Por outro lado, em tal âmbito 

transnacionalizado proliferam diferentes versões e acusações: por exemplo, sobretudo no que 

diz respeito aos cientistas, os próprios índios, os indigenistas, jornalistas e vários outros 

profissionais, dentro do contexto dos debates sobre temas socioambientais, argumentam que 

existiu biopirataria, ou seja, que recursos genéticos localizados em solo brasileiro, originários 

dos “índios brasileiros”, teriam sido “roubados”. Além disso, entre os índios Katukina 

prevaleceria a opinião de que os aplicadores brancos poderiam acabar usando o kambô de 

maneira incorreta e até mesmo matar uma pessoa por causa de um conhecimento e manuseio 

inadequados, no seu entender. 
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 Dentro desta lógica de legitimação e disputa, haveria um desentendimento entre 

aplicadores urbanos e amazônicos acerca do preço das palhetas contendo a secreção, as 

porcentagens cobradas pela aplicação, a forma de transmissão de conhecimentos e o 

pioneirismo na descoberta do kambô; seria um cenário de acusações mútuas, onde é comum 

que um terapeuta tente deslegitimar e colocar em dúvida os conhecimentos uns dos outros ou a 

procedência e qualidade da secreção utilizada. Seus discursos sobre os resultados das 

aplicações seriam pendulares, oscilando entre explicações espiritualistas, místicas e outras de 

cunho cientificista ou médico. Entre os profissionais da medicina, de maneira geral haveria 

cautela quanto à eficácia do kambô, que deveria, na visão destes indivíduos, passar por testes 

científicos que atestassem benefícios bioquímicos e fisiológicos concretos. 

 As autoras também apontam para um importante movimento de mão dupla: de um lado, 

valorizam-se os conhecimentos “tradicionais”, identificados com os índios ou com a categoria 

genérica de “médico da floresta” (Lima; Labate, p.81), categoria esta que geralmente se refere a 

pessoas de origem cabocla, da região Norte do país; de outro, se busca também superá-los, na 

medida em que o kambô passaria por um processo de “branqueamento” ao ser incorporado e 

manuseado de maneiras singulares nas listas de tratamento das clínicas de terapias 

alternativas nas grandes cidades. Entre os aplicadores, concomitante ao reconhecimento do 

kambô como um “saber indígena” valioso, haveria um certo desejo de aproximação com os 

índios, num movimento quase de “indianização dos brancos: alguns aplicadores acabam 

identificando-se como ‘índios’ e eventualmente se apresentando como tal” (Lima; Labate, p.80). 

Já entre os indígenas, Lima afirma em outro texto de sua autoria11 que “não resta dúvida de que 

os Katukina elevaram o kampô à condição de ‘sinal diacrítico’ – um marcador vistoso da 

identidade do grupo. Mais que uma substância capaz de livrar homens e mulheres de condições 

negativas, como o azar na caça ou indisposições e ‘fraquezas’ diversas (entendidas como 

preguiça), o kampô tem facilitado aos Katukina a afirmação positiva de sua identidade” (Lima, 

p.28). 

 É enfim, nesta dinâmica que contestações, legitimidade e renegociações constantes que 

caminha o tema sobre a substância analisada. Passo, agora, ao relevante segundo exemplo. 

 

4.2 - A universalização das seitas indianas: Ocidente, Oriente 
 

 Aqui, aprofundarei alguns dos argumentos de Marcos Silveira, que já foi apresentado 

anteriormente, porém focando, desta vez, em outros aspectos: no contexto das novas religiões 
                                                
11 “Kampu, kampô, kambô: o uso do sapo-verde entre os Katukina”. 
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e religiosidades indianas, de movimentos como o de Satya Sai Baba ou da ISKCON12, haveria, 

aponta o autor, uma “diferença evidente entre a visão de mundo dos líderes destes movimentos 

e de suas platéias” (Silveira, p.78). Ideias fundamentais como “karma”, “purificação”, “liberação” 

e “auto-realização espiritual” seriam compreendidas pelas platéias ocidentais sob o prisma de 

seus próprios sistemas de crenças e referenciais culturais, referenciais estes certamente 

diferentes dos encontrados em seus contrapartes indianos. 

 As ideias ocidentais de Karma e reencarnação, por exemplo, ao contrário das originais 

orientais, incorporariam uma noção de progresso e evolução espiritual que minimiza ou 

simplesmente ignora o ideal de Moksha, ou seja, a liberação do ciclo de reencarnações – 

samsara – que é o objetivo primordial da religiosidade hindu. Silveira baseia-se em Dumont 

para argumentar que o holismo seria um valor hierárquico fundamental presente nas relações 

sociais da civilização indiana, na qual qualquer parte é percebida em estreita relação ao todo 

que as engloba: “o ser social antecede ideologicamente o indivíduo, sobrepondo-se a ele. O 

holismo modela o social, e o indivíduo, na figura do renunciante, realiza-se pela via da 

transcendência deste social” (Silveira, p.81). 

 Por outro lado, os movimentos orientalistas rotulados como New Age conceberiam a 

ideia de “holismo” de uma maneira distinta. Baseando-se em uma dissertação de mestrado de 

Valéria Lyra (1987), Silveira expõe o exemplo encontrado na sede brasileira do Movimento 

Osho Neo-sannyas, em Brasília, em que haveria uma clara diferenciação entre a visão holista 

própria deste movimento alternativo e o sentido holista da sociedade indiana. No primeiro caso, 

o indivíduo é que é o ponto de partida; esta referência teria por base “a reinserção do indivíduo 

no cosmos, pois ele é apenas parte de um conjunto de elementos que estão inter-relacionados 

em perfeita harmonia na natureza” (Lyra apud Silveira, p.81). Tal visão de mundo foi construída 

referenciando-se a filosofias orientais de uma maneira muito específica; Osho, um líder 

espiritual indiano com formação fortemente eclética buscou reinterpretar estas bases orientais, 

criando uma perspectiva que objetiva integrar corpo e mente de uma maneira homóloga a uma 

integração Homem / Natureza, uma união que transcenderia às limitações da dimensão social. 

A vida comunitária, neste caso, teria como princípio ordenador o respeito às vontades 

individuais, às qualidades naturais de cada um, subordinadas apenas “à totalidade cósmica, 

projetada a uma esfera metafísica” (Silveira, p.81). A este outro tipo de holismo, 

corresponderiam individualidades construídas por vias místicas, espirituais, religiosas ou 

terapêuticas; a comunidade em questão realizaria, então, uma mediação entre um ethos 

                                                
12 International Society for Krishna Consciousness, fundada em 1966, Nova Iorque. 
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individualista e uma perspectiva holista, ao invés de uma organização social do tipo holista, 

como seria o caso das seitas hindus na esfera social indiana. 

 Outro exemplo relevante que Silveira expõe em sua reflexão é o caso do culto Hare 

Krishna. Este movimento, por um lado, teria por meta “reinstaurar o Dharma perdido nesta 

presente Era de desavenças e confusão, através do canto congregacional do Mantra Hare 

Krishna, entendido como o próprio Dharma do presente” (Silveira, p.85) e, por outro, seria um 

culto típico da Índia moderna, caracterizado por ritos simples e abertos a todos independente de 

casta, sexo e nacionalidade. Neste sentido, seria um movimento que tanto orientaliza ocidentais 

quanto ocidentaliza indianos, pois atua como “uma via de mão dupla, na medida em que 

constrói individualidades, segundo o modelo das seitas hindus, dentro e fora da Índia, de 

maneira bastante original, segundo os ensinamentos contidos, principalmente, no Bhagavad 

Gita” (Silveira, p.85); em tal processo de secularização, os próprios conteúdos indianos são, por 

sua vez, também ocidentalizados. Tal movimento foi fundado por Bhaktivedanta Swami, que 

difundiu o culto primeiramente nos Estados Unidos, em seguida na Europa e que, a partir daí, 

volta à Índia. Destes centros no Ocidente, o culto se espalhou pelo mundo, chegando até o 

Brasil. 

 Silveira relata sua experiência de campo em solo indiano em Mayapur, onde foi 

realizado, em 1996, o grande festival que comemorava o centenário do fundador do movimento. 

Neste evento, o autor conta como acompanhou os cerca de sessenta devotos brasileiros que 

participariam dos acontecimentos e celebrações diversas no qual compareceriam cerca de 4000 

pessoas, ao longo de duas semanas, na qual a metade, ao menos, era composta de 

estrangeiros; os adeptos indianos, por sua vez, eram provenientes de diversas regiões da Índia. 

Neste contexto, Silveira observa que a universalização objetivada pelo culto Hare Krishna se 

realizava dentro de certos limites, haja a vista a coexistência específica entre os sanniasyns 

indianos e ocidentais. De um lado, os indianos, “pessoas extremamente simples e acessíveis” 

(Silveira, p.92), que freqüentavam os espaços cerimoniais dentro da sede da ISKCON 

manifestavam sua devoção de uma maneira muito efusiva, por meio de danças, cantos, pulos e 

rodopios vigorosos, uma maneira na qual os ocidentais tinham dificuldade de acompanhar. De 

outro, os chamados western sannyasins, ao contrário, “pareciam incorporar uma noção de 

‘santidade’ mais próxima a um modelo de igreja cristã, como pessoas situadas no topo de uma 

hierarquia espiritual, distintos, nesse sentido, dos demais devotos” (Silveira, p.92); neste âmbito, 

os devotos brasileiros afirmavam que lá estavam para “aprenderem a ser ‘realmente’ devotos, e 

ficavam surpresos com a espontaneidade dos habitantes da região” (Silveira, p.92). 
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 Após retornar ao Brasil, Silveira narra que acompanhou como o clima e festividades do 

Centenário em questão estimularam os devotos e adeptos brasileiros a questionar as próprias 

estruturas na qual se baseava sua religiosidade, a partir das orientações de seus principais 

líderes, todos discípulos ocidentais de Bhaktivedanta Swami. A partir de 1992, ao menos, teria 

surgido em seu meio um processo de diferenciação de lideranças – denominada “a reforma” – 

na qual os sannyasins da ISKCON tiveram autorização para iniciarem discípulos de maneira 

livre; até a data, apenas certos sannyasins eram os responsáveis pela iniciação de novos 

adeptos em determinadas regiões do planeta. Assim, este movimento autônomo permitiria o 

surgimento e consolidação de comunidades locais de adeptos comandadas por líderes nativos. 

Ao mesmo tempo, alguns antigos discípulos do fundador deixaram a organização, procurando 

aproximar-se de um “modelo carismático dos acharyas hindus, ou seja, um líder espiritual com 

sua comunidade de discípulos iniciados. Tais líderes passaram a visitar diversos lugares da 

Índia, não só os templos da ISKCON, entrando em contato com outras vertentes do Gaudya 

vaisnavismo e das seitas hindus em geral” (Silveira, p.93). 

 Silveira aponta que a vinda de swamis indianos para o Ocidente, como os citados Osho 

e Bhaktivedanta Swami, obedeceria a um certo padrão, formato este que estaria próximo da 

ideia de uma “dinâmica cultural de globalização” (Silveira, p.94). Primeiramente, a formação 

espiritual em território indiano e o estabelecimento formal de uma vida renunciada; depois, a 

partida para o ocidente em missão espiritual de pregação e conversão, e a conseqüente 

aceitação de discípulos, formação de comunidade de adeptos e por fim, o estabelecimento de 

templos do ocidente. Finalmente, o retorno à Índia com o estabelecimento de uma rede templos 

e comunidade de adeptos, além de um trânsito constante entre Índia e os países onde uma 

missão foi fixada. A partir deste contexto, a mediação entre os dois diferentes mundos se 

realizaria por meio do estabelecimento de uma circulação de lideranças, adeptos e 

simpatizantes, entre centros indianos e centros ocidentais, uma circulação criativa que abriria 

espaços para inovações culturais de tipos variados. Estabeleceria-se, então, um estilo de vida 

formal, marcado por disciplinas espirituais e realização de cerimônias: “Contra-cultura 

orientalizada no Ocidente, neo-hinduísmo ocidentalizado na Índia”. 

 Sem dúvida, Silveira demonstra em suas descrições e argumentos que há uma 

disparidade visível entre os adeptos e lideranças ocidentais e orientais, entre diferentes culturas 

e tipos de sociabilidades; que existem, enfim, inúmeras perspectivas e experiências para um 

mesmo contexto: os cultos, visões de mundo, práticas e vivências existentes nos cultos neo-

hindus, como no movimento Hare Krishna em questão. 

 Passarei, agora, à fase das conclusões sobre meu objeto de estudo. 



 50 

5 - CONCLUSÕES: REDES, TEXTUALIDADES, PASSADO, RELIGIOSIDADE 
 

Em primeiro lugar, quero frisar que o que esteve em foco é um fenômeno complexo e 

multifacetado que é merecedor de um estudo mais aprofundado, pois o objeto em questão não 

se enquadra tão rapidamente em certas categorias e estruturas de análise pré-existentes; é 

preciso levar em conta que o estudo das interações entre a internet e a religião, seja ela na 

versão institucionalizada ou de grupos informais, é, ainda, uma área relativamente recente da 

Antropologia. Até onde permite minha bagagem teórica, vejo que são poucas as análises sobre 

o tema em questão; logo,  realmente acredito que é preciso arriscar, trilhar terrenos novos, 

buscar novos rumos e caminhos na exploração antropológica da realidade que nos cerca. 

Conforme foi demonstrado anteriormente no texto, a pesquisa neste campo “virtual” 

rendeu considerável quantidade de material etnográfico, tanto por meio dos inúmeros 

documentos em formato digital fornecidos, como pela análise do conteúdo das mensagens 

postadas pelos membros do grupo. Diante de tão vasta quantidade de dados, me arrisco, neste 

momento do trabalho, a elaborar uma afirmação, ainda que preliminar: a de que aquilo que é 

interpretado como o fenômeno do surgimento de novas religiões e novas formas de 

religiosidade produz, essencialmente, um imaginário compartilhado que veicula, por seu turno, 

um conjunto de vozes polifônicas e polissêmicas constituídas, tomando os argumentos de Lévi-

Strauss, por uma “bricolagem” de elementos heteróclitos derivados de algumas fontes 

específicas. E a Internet, neste âmbito, dada a facilidade de acesso à informações de múltiplas 

fontes que de outra maneira não estariam disponíveis aos interessados e a proximidade, 

mesmo que não física, de uma grande quantidade de indivíduos que compartilham entre si 

ideias, práticas, valores, hábitos e experiências, com certeza é um meio, um espaço  

privilegiado para a divulgação (ou até mesmo, criação) de novas formas de sociabilidade, como 

o discurso místico que busquei analisar. 

 Como demonstrou Campbell, já existiam, antes da expansão e consolidação  destes 

movimentos sociais alternativos, as bases, o imaginário, os valores e ideais dos grupos 

inicialmente “cúlticos” e minoria: os movimentos de Nova Era e esotéricos, a apropriação de 

certos elementos de tradições religiosas orientais, das culturas dos povos “primitivos” ou 

“tradicionais” (no grupo em questão, a busca, o resgate e a celebração da memória de um 

suposto passado de origens ao mesmo tempo célticas e ibéricas) e a influência dos grupos 

ambientalistas de inclinações místicas. No cenário brasileiro, adicione-se a esta configuração as 

influências marcantes do catolicismo oficial, do kardecismo e das tradições esotéricas e 

populares nativas. Neste contexto, entendo que os místicos contemporâneos, geralmente 
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urbanos e de considerável formação intelectual, atuam neste papel de bricoleurs de ideias, na 

medida em que se ocupam na construção e divulgação de uma tradição heterogênea, múltipla 

e, mesmo, na criação de um novo universo mítico que oferece aos seus seguidores novas 

visões de mundo, novas maneiras de pensar e de agir, universo este criado em que a presença 

de uma perspectiva orientalista é visível e fortemente arraigada. 

 Além disso, na medida em que religião e religiosidade vêm-se concentrando no mundo 

do privado, seja ele “real” ou “virtual”,  estas adquirem características cada vez mais íntimas e 

emocionais, pois a vivência ou a experiência do sagrado centram-se agora no indivíduo - ponto 

focal da nova religiosidade e sociabilidade na modernidade – que no âmbito da Internet assume 

uma “persona”, um “avatar” que interage e dialoga com os outros personagens desta arena de 

debates em que novas visões de mundo, valores, convicções e significados estão sendo 

constantemente apropriados, (re)formulados e (re)negociados.  

Assistiríamos a um processo de privatização das convicções religiosas e a uma 

pluralização da fé que favorecem um processo de subjetivação. Os adeptos interpretam sua 

religiosidade como opção pessoal, como crença individualizada fruto de sua “busca” e esforços 

pessoais, em uma atitude pragmática e utilitarista em que variadas técnicas, dos mais 

diferentes contextos e culturas, são utilizadas independentemente das crenças religiosas 

originais por serem adaptáveis e úteis para o autoconhecimento, autodesenvolvimento e 

“elevação espiritual”. Logo os significados desta religiosidade místico-esotérica articulam-se a 

todo um mercado existente de produtos e serviços alternativos que são veiculados e oferecidos 

nos fóruns de discussão do grupo; o que se busca aqui, então, é um modo de vida entendido 

como mais “equilibrado”, “harmônico”, “natural”, “saudável” e “espiritual”. 

 Ainda quero avançar outra proposição, agora em dois níveis. No primeiro, dentro de um 

ponto de vista de uma “estrutura social”, entendo que o objeto de estudo é um fenômeno 

religioso de cunho individualista, que possui um relacionamento ambivalente com a herança 

católica de nosso país (num contínuo que vai da mais completa rejeição, passa pela 

convivência pacífica e chega, até mesmo, a uma completa fusão), e que faz parte de um 

contexto maior de fenômenos: a espiritualidade moderna brasileira. Neste campo, muitas vezes 

é comum o fato dos indivíduos circularem entre os mais diferentes contextos e tradições 

religiosas em sua busca “espiritual”; sem dúvida, há espaço para a crença, a identificação e a 

filiação religiosa; mas estas convivem, decisivamente, com a questão do trânsito das pessoas 

entre lógicas e esferas diversas 
 Já no segundo nível, que identificarei dentro do ponto de vista dos “atores sociais”, 

compreendo que os novos místicos da sociedade brasileira capitalista desempenham, ao 



 52 

menos, dois papéis: por um lado, de maneira consciente ou não, buscam romper com a ordem, 

no sentido de que são questionadores da religião organizada – logo, da herança católica, 

judaico-cristã de nossa cultura – na medida em que, ao promoverem ideias e práticas 

provenientes de tradições religiosas e esotéricas heterogêneas, criam novas sínteses e modos 

de experienciar o sagrado; por outro lado, estes modernos “buscadores da verdade” também 

reafirmam e legitimam a ordem vigente, pois, muitas vezes, reproduzem a lógica do sistema 

socioeconômico dominante e situam-se (ou devem situar-se) em um “mercado religioso”, “um 

mercado de técnicas corporais” que oferece as mais diversas experiências e produtos aos seus 

“clientes”. Neste sentido, prevaleceria a lógica de que para manter-se “fora”, no plano do 

sagrado, é preciso situar-se “dentro”, abraçando, com maior ou menor interesse, o mundo  do 

profano. 

Também destacarei aqui mais alguns pontos que considero muito relevantes. O primeiro 

se refere à questão das textualidades analisadas neste trabalho. Da mesma maneira que Said 

buscou analisar a construção da concepção de Oriente via textos dos mais diferentes autores, 

de escritores da antiguidade clássica, passando pelos da idade média até chegar a autores 

contemporâneos como Marx, procurei verificar quais os discursos veiculados, em suas mais 

diversas nuances, na comunidade pesquisada. Pude ver que, similarmente, os membros do 

grupo também tinham uma visão própria dos temas orientais e das culturas celta e ibérica, que 

tanto buscavam estudar e valorizar. Busquei, através de uma textualidade construída a partir de 

inúmeras postagens dos participantes e dos documentos disponíveis, analisar quais as 

concepções, valores e ideias que estavam na arena de debates; espaço este em que várias 

visões de mundo e experiências singulares eram expostas e relacionavam-se, de maneira 

harmônica ou conflitiva, entre si. Neste cenário, se há lugar, em vários momentos, para a 

concordância, também normalmente o havia para as disputas e questões de legitimidade. 

O segundo item aponta para uma preocupação visível de vários membros do fórum 

(especialmente do moderador, DRaco): uma constante busca tendo em vista um tipo de “volta 

às raízes”, uma tarefa de “recuperação das memórias” e da “herança cultural” dos antigos 

povos celta e ibérico. São vários os materiais disponíveis e postagens que almejavam ilustrar, 

não só a questão da identidade religiosa – ao meu ver, tema principal discutido – mas também 

elementos culturais diversos como cosmologia, rituais, datas de festividades até tópicos 

referentes à, história, idioma, nomes, música, arte; acrescente-se a isto os interesses na  

cultura e idioma da atual região da Galícia, na Espanha; na cultura ibero-celta, geografia da 

Península Ibérica; no atual idioma gaélico, falado na Irlanda e Escócia; na presença da cultura 

celta em Portugal; até chegar a temas da cultura portuguesa contemporânea, como culinária e 
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literatura. É como se, arrisco-me a dizer, tal riqueza de detalhes tentasse recriar uma nova 

cosmologia, um novo passado mítico para a atual situação, para a configuração social 

contemporânea que agora vivemos. Porém, devemos questionar até que ponto este passado 

imaginado e reconstruído estaria em concordância com o modo de vida e visão de mundo dos 

antigos nativos; certamente, há uma significativa distância entre estes ideais e a história 

concreta dos povos em questão. 

Finalmente, no último item gostaria de salientar a questão da estrutura em redes que 

qualifica, hierarquiza e organiza sociabilidades. Seja no fórum eletrônico, situado num plano 

virtual, onde pessoas das mais diversas opiniões e localidades dialogam entre si, seja na esfera 

do concreto, onde procurei exemplificar com os casos dos usos do kambô, de Edilene Lima e 

Beatriz Labate e dos movimentos indianos contemporâneos, de Marcos Silveira, argumento que 

estas diferentes construções firmam-se nas mesmas bases. Em todos os casos analisados 

temos um corpo, uma estrutura de conhecimentos com práticas, visões de mundo e discursos 

específicos, que é compartilhada na forma de uma rede entre diferentes indivíduos. Teríamos, 

além disso, um conjunto de interesses mais ou menos comuns que agregaria as pessoas em 

grupos específicos. Cada indivíduo, por sua vez, interpretaria e se apropriaria deste corpo de 

conhecimentos de uma maneira muito singular. Com certeza, estas “redes reais” de 

sociabilidades e de significados, que existiam muito antes do advento da informática, se 

apropriaram do aparato tecnológico disponível para transladar seus conteúdos e preencher as 

novas estruturas existentes, agora na esfera do eletrônico e no formato de “redes digitais”. Ou 

seja, o virtual é um complemento, um mero reflexo do real. 
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