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Resumo: Este estudo é sobre a secularização segundo Peter L. Berger (teoria da 

secularização) e segundo Rodney Stark/William Sims Bainbridge (teoria da 

escolha racional). Berger (capítulo 1) afirma, na obra O dossel sagrado, a 

diminuição da religião na modernidade, enquanto Stark/Bainbridge (capítulo 

2) defendem, na obra Uma teoria da religião, seu aumento ou manutenção. 

Mas ambas as teorias apresentam problemas (capítulo 3); Berger é criticado 

porque afirma a equivalência entre modernidade e secularização, a crença em 

uma pregressa idade da fé e a necessidade de monopólio religioso; 

Stark/Bainbridge são criticados porque defendem o poder preditivo da teoria 

da escolha racional, uma racionalidade universal descontextualizada e uma 

abordagem puramente econômica do fenômeno religioso. 

Palavras-chave: Teoria da Secularização, Teoria da Escolha Racional, Mercado 

Religioso, Monopólio Religioso, O dossel sagrado, Uma teoria da religião, 

Peter L. Berger, Rodney Stark, William Sims Bainbridge 

  



 

Abstract: This study is about the secularization according to Peter L. Berger 

(theory of secularization) and according to Rodney Stark/William Sims 

Bainbridge (rational choice theory). Berger (chapter 1) affirms in Sacred 

Canopy the decrease of religion in modernity, whereas Stark/Bainbridge 

(chapter 2) supports in A theory of religion its increasing or maintenance. 

However, both theories have problems (chapter 3). Berger is criticized to 

affirm the equivalence between modernity and secularization, the belief in a 

previous age of the faith and the necessity of religious monopoly; 

Stark/Bainbridge are criticized to defend previous power of rational choice 

theory, a decontextualized universal rationality and an merely economic 

approach of religious phenomenon. 

Keywords: Theory of Secularization, Rational Choice Theory, Religious Market, 

Religious Monopoly, The sacred canopy, A theory of religion, Peter L. 

Berger, Rodney Stark, William Sims Bainbridge 
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INTRODUÇÃO  

A religião estará fadada ao desaparecimento com a modernidade, o progresso, a 

instrução? Era essa a crença do positivismo sociológico que regeu as ciências sociais 

durante boa parte do século XX e cuja base remonta ao iluminismo. Amparados em 

alguns dados de pesquisas, sobretudo, dos últimos dois séculos, diversos autores a partir 

da década de 1980 passaram a defender, se não o crescimento, pelo menos a 

manutenção das taxas de adesão religiosa em muitas partes do mundo, sobremaneira nos 

EUA, onde a modernidade, o progresso e a instrução são realidades bem concretas e 

consolidadas (IANNACCONE, 1998). 

Sendo assim, o clássico tema da secularização ganha novamente espaço no 

debate social em torno da religião. Será que seu conceito como fim, ainda que lento, 

certo e seguro da religião, como defendiam diversos autores no início do século XX, 

tem validade universal no tempo e no espaço? Será que o futuro da religião pode ser 

traçado pela extensão de uma teoria a todos os contextos mundiais? Ou será preciso 

atentar para as novas realidades e contextos para verificar que a religião necessita ser 

analisada dentro de seus limites temporais, espaciais, contextuais e históricos? 

A palavra “secularização” tem sua origem no latim saeculare, que sugere a ideia 

de “época” ou “era”. Dentro do Direito Canônico, foi utilizada para designar o processo 

em que clérigos retornam ao laicato (MARRAMAO, 1997). Em meados do século XIX, 

o pensador socialista George Holyoake defendeu a reflexão dos problemas humanos 

sem o uso de explicações sobrenaturais e a adoção do secularismo, um sistema de 

crenças baseado na razão e na ciência, no lugar do cristianismo. Tradicionalmente, faz-

se uma distinção terminológica entre secularismo e secularização. Enquanto a 

secularização, a ideia de que “a modernização leva necessariamente a um declínio da 

religião, tanto na sociedade como na mentalidade das pessoas” (BERGER, 2000, p. 10), 

é neutra, o secularismo, a ideia iluminista de que esse declínio é algo positivo, está 

carregado de conteúdo ideológico. 

Stefano Martelli (1995 ) aponta para a acepção valorativa negativa que o 

conceito foi tomando a partir do século XIX, quando adquiriu o significado de subtração 

de direitos e bens religiosos e de emancipação da tutela e do controle da igreja. Nas 

ciências sociais, a secularização geralmente é associada aos estudos de Weber e sua 
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abordagem da racionalização, embora o autor pouco tenha usado o termo, preferindo 

referir-se mais ao “desencantamento do mundo” (PIERUCCI, 1998). 

No âmbito das ciências da religião, a temática da secularização está no cerne da 

manutenção ou extinção do próprio objeto que essa ciência estuda. Tal fato realça a 

pertinência do debate, uma vez que em uma sociedade totalmente secularizada, 

conforme profetizavam diversos sociólogos, não haveria espaço para o estudo atual da 

religião, em razão da própria extinção do objeto, restando espaço apenas para o estudo 

pregresso, como uma etapa já ultrapassada na evolução da humanidade. Portanto, este 

estudo tem também um caráter epistemológico, visto que suas conclusões podem 

contribuir inclusive para o debate sobre se a religião é ou não um objeto pertinente de 

estudo na atualidade. 

Boa parte das ciências sociais considerara a secularização como o fim da religião 

em um processo evolutivo e natural das sociedades (Comte e as três eras de 

desenvolvimento da sociedade). E foi essa convicção que regeu a maioria dos estudos 

sociais da religião, tornando esta última um objeto cada vez menos pertinente, uma vez 

que seu fim já estava decretado como certo, sendo apenas uma questão de tempo. 

Na década de 1960, a sociologia da religião estava dominada pela teoria da 

secularização. Considerou-se, amplamente, que toda religião perderia importância 

devido ao processo de modernização. Peter L. Berger, unindo Marx, Durkheim, Weber 

e outros cientistas sociais, ressaltou que a modernidade trouxera o colapso da 

plausibilidade do mundo oferecida pela capacidade de gerar coesão que a religião 

oferecia às sociedades ditas primitivas. Esse autor não só descreveu a diminuição da 

religião como também apontou o grande risco social do fenômeno: a anomia social. 

Embora o próprio Berger posteriormente viesse a se distanciar de suas ideias iniciais, 

sobretudo da hipótese subjacente do processo de secularização, seus primeiros trabalhos 

estão entre os mais influentes no atual debate sobre a religião. Berger sustenta, na 

esteira de Feuerbach, que a religião em si é uma construção social; contudo, por meio da 

alienação, ela recebe o caráter de um “fato total”, de uma realidade objetiva 

(SCHLAMELCHER, 2013). 

Para Stark e Bainbridge, porém, a secularização, como processo autolimitador 

típico das religiões, não é um fenômeno novo e exclusivo do Ocidente. Ao contrário, os 

processos que corroem o comprometimento de um conjunto de afirmações sobrenaturais 
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são encontrados em todas as sociedades, até mesmo nas mais simples. Nas palavras do 

autor, “a secularização não é uma simples característica do cenário cultural 

contemporâneo, mas um processo permanente em toda tradição religiosa. O resultado, 

entretanto, não é a extinção da religião, mas o enfraquecimento de algumas 

organizações religiosas específicas. Os processos equilibradores do reavivamento e da 

inovação em geral mantêm a religião viva” (STARK & BAINBRIDGE, 2008, p. 149). 

O objetivo desta dissertação é analisar criticamente a teoria da secularização do 

Berger de O dossel sagrado e a teoria da secularização proposta e sistematiza por 

Rodney Stark e William Sims Bainbridge e em Uma teoria da religião. O objeto deste 

estudo, portanto, é o conceito de “secularização” nas duas obras supracitadas. A escolha 

de Berger não é aleatória. Segundo Ricardo Mariano, “entre as teorias da secularização, 

a mais popular e influente, inclusive no Brasil, foi a de Peter Berger, publicada em O 

dossel sagrado e, por décadas, considerada referência paradigmática na Sociologia da 

Religião” (MARIANO, 2013). Demerath (2000, p. 2483) também considera a obra de 

Berger uma das mais influentes sobre o assunto. Já a escolha de Stark/Bainbridge se 

estriba no fato de os autores terem elaborado uma teoria frontalmente contraposta à 

teoria do primeiro Berger. 

A pesquisa terá três capítulos. Um primeiro apresentará o modelo antigo da 

secularização (Berger). Consistirá na análise da tese bergeriana do fim da religião como 

fruto da modernização e de sua pluralização. O capítulo se iniciará com a teoria 

bergeriana sobre a ação humana, depois passará para sua teoria sobre a religião, para 

enfim chegar a seu conceito e dinâmica de funcionamento do processo de secularização. 

O segundo capítulo apresentará a teoria da secularização de Stark e Bainbridge 

presente na obra Uma teoria da religião. Aqui se verá um caminho de meio-termo 

trilhado pelos autores, os quais criticam não apenas a tradição nas ciências sociais que 

decretava o fim da religião como um processo “natural”, mas também aqueles que 

defendem um reavivamento, uma revanche do religioso em suas formas tradicionais. O 

percurso será semelhante ao capítulo anterior, partindo da teoria da ação humana 

segundo a escolha racional, passando por uma teorização da religião, para finalmente 

chegar ao conceito e dinâmica da secularização. 

O terceiro capítulo esboçará a crítica a cada uma das teorias. Berger será 

criticado por tomar como equivalentes modernidade, pluralismo e secularização, por 
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acreditar em uma idade de ouro da fé e por defender o monopólio como mantenedor da 

religião. Já Stark e Bainbridge serão criticados por postularem uma teoria social 

preditiva, por utilizarem um conceito de racionalidade universal e descontextualizado, e 

por aplicarem à religião um método “economicista”. 
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CAPÍTULO 1 

A  SECULARIZAÇÃO SEGUNDO  

PETER L.  BERGER  

1.1 Introdução 

Peter L. Berger é um dos mais conhecidos sociólogos contemporâneos da 

religião. Nascido em Viena em 1929, fez carreira acadêmica nos Estados Unidos, onde 

atuou na Georgia University e na Boston University. 

Embora também tenha se dedicado à sociologia do conhecimento (BERGER & 

LUCKMANN, 2012), desde sua tese doutoral, sobre o Movimento Bahai, mostrou forte 

interesse pela sociologia da religião. Nesse campo, sua obra de maior impacto e 

repercussão é O dossel sagrado; elementos para uma teoria sociológica da religião 

(BERGER, 1985), cujo original inglês é da década de 1960. Nela, Berger estabelece sua 

teoria sobre a religião e, dentro dela, sua influente teoria sobre a secularização. Por esse 

motivo, este capítulo fará farto uso dessa fonte bibliográfica para apresentar a teoria 

bergeriana da secularização. 

Não obstante o fato de Berger ter se retratado sobre o assunto (2008), afirmando 

que modernidade é sinônimo de pluralismo mas não de secularização (2000, p. 10), sua 

tese inicial sobre o tema acabou se tornando um marco na sociologia da religião. Tanto 

que inclusive para seus opositores, como Rodney Stark (2013), cuja obra será objeto de 

análise no próximo capítulo, ela se mantém como um dos principais objetos de crítica. 

Seguindo de perto a obra O dossel sagrado, este capítulo mostrará como a 

construção social da realidade cultural, uma necessidade humana, acontece mediante 

uma dialética entre exteriorização, objetivação e interiorização. Dentro dessa 

construção, a religião, segundo Berger, desempenha uma função essencial na ordem 

social, uma vez que não só gera mas inclusive mantém a coesão entre os indivíduos. A 

secularização e o pluralismo modernos, porém, rompem com essa coesão social das 

sociedades tradicionais baseada no monopólio religioso e inauguram um mercado 

religioso cuja dinâmica é a concorrência e cujo resultado é o enfraquecimento da 

religião. 
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1.2 A construção social da realidade como processo dialético de 

nomização 

A concepção bergeriana da religião não é a da fenomenologia religiosa 

essencialista de Rudolf Otto (2007) e Mircea Eliade (1992). A religião, para o Berger 

sociólogo, tem sua origem na dinâmica social, sendo impossível falar de essências 

religiosas (sagrado) como ontologias desvinculadas da interação humana. Embora 

Berger não se considere “sem ouvido para a religião”, pois até pensou em ser pastor 

luterano, considera indispensável certo ateísmo metodológico que permita falar da 

religião enquanto produto humano. 

Antes de tratar especificamente da religião e da secularização, Berger (1985) 

apresenta sua teoria sobre a ação humana, a cultura e a sociedade. Alicerçado na 

sociologia do conhecimento que se desenvolveu sobretudo na primeira metade do 

século XX, Berger parte da dinâmica social para explicar o papel da religião como 

sustentadora da plausibilidade do mundo. 

O primeiro passo é verificar o que motiva a ação humana. Ao fazê-lo, Berger 

parte da constatação de que o ser humano, privado dos instintos que garantem a 

sobrevivência dos demais animais, produz cultura como forma de sobrevivência e 

perpetuação. E, dentre as produções culturais que garantem a sobrevivência da espécie 

humana, tem especial destaque a sociedade. 

Para Berger, seguindo a ideia de fato social durkheimiano, toda sociedade 

humana é um empreendimento de construção do mundo (BERGER & LUCKMANN, 

2012). Essa construção do mundo, porém, é um processo dialético no sentido marxista 

entre sociedade e indivíduo, este influenciando aquela e vice-versa. Para Berger, o 

processo dialético social consiste em três momentos: 

1. Exteriorização. Trata-se da atuação do ser humano no mundo. Decorre da 

necessidade humana de agir sobre o mundo por falta de instintos capazes de suprir suas 

necessidades. Como o homem não possui uma relação preestabelecida com o mundo, 

precisa continuamente se equilibrar nele mediante a atividade, ou seja, a exteriorização. 

Só no mundo produzido pelo homem é que este se estabelece e realiza sua vida. E, ao 

produzir o mundo, o homem produz a si mesmo. Esse mundo criado pelo homem é a 

cultura. Como parte da cultura não material, há a sociedade, derivada da essencial 
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sociabilidade humana. Tudo que o homem produz e mantém, ele o faz socialmente. A 

sociedade é, portanto, não só resultado da cultura, mas uma condição necessária dela. 

2. Objetivação. Trata-se da conquista, por parte dos produtos dessa atuação no 

mundo, de uma realidade que se defronta com seus produtores originais como 

facticidade exterior e diferente deles. Aqui, a sociedade é um produto humano. A 

objetivação permite a desipostatização de fenômenos sociais considerados absolutos e 

em si, como a família, o Estado, a economia. O mundo humanamente produzido 

(exteriorizado) atinge o caráter de realidade objetiva, diferente e independente do sujeito 

produtor. Ao objetivar sua produção, o homem lhe outorga autonomia e se submete a 

ela: cria a língua e se submete a suas regras, produz valores e os segue, por exemplo. E 

a cultura é objetiva, é compartilhável. Estar na cultura significa compartilhar com os 

outros um mundo particular de objetividades. A sociedade, como produção cultural, se 

impõe ao indivíduo, com ele é coercitiva. Portanto, nenhuma construção humana pode 

ser chamada de fenômeno social a não ser que tenha atingido um grau de objetividade 

que obrigue o indivíduo a reconhecê-la como real. 

3. Interiorização. Trata-se da reapropriação da realidade objetiva por parte dos 

homens, transformando-a novamente de estrutura do mundo objetivo em estrutura da 

consciência subjetiva. Aqui, o homem é um produto da sociedade. A interiorização é 

levada a cabo pelos processos de socialização, como a educação, por exemplo. A 

incapacidade de gerar socialização, ou seja, interiorização dos valores sociais, impede a 

criação de uma tradição que garanta a persistência do grupo ao longo do tempo. “A 

dificuldade de manter de pé um mundo se expressa psicologicamente na dificuldade de 

manter esse mundo subjetivamente plausível” (BERGER, 1985, p. 29). A interiorização 

requer que a facticidade objetiva do mundo social se torne igualmente uma facticidade 

subjetiva, ou seja, volte ao interior do indivíduo e gere legitimação e plausibilidade. 

Uma vez realizado esse trabalho que parte da exteriorização, passa pela 

objetivação e chega até a interiorização, a sociedade humana tem a difícil tarefa de 

manter suas conquistas e transmiti-las às novas gerações. Esse é um trabalho coletivo de 

convencimento. Como não é um indivíduo que forma a sociedade, mas sim a interação 

de todos os seus membros, torna-se difícil manter o mundo em pé, ou seja, mantê-lo 

subjetivamente plausível. 
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A plausibilidade, além de social, é também subjetiva, pois a facticidade objetiva 

necessita de uma facticidade subjetiva, gerada pela interiorização da plausibilidade do 

mundo criada pela sociedade. Nesse sentido, o processo de construção do mundo é uma 

atividade ordenadora ou nomizante, pois tira a sociedade do risco de caos tanto das 

vontades individuais quanto da apatia à qual está constantemente submetida. 

Por isso, a privação do mundo social, ou anomia, constitui grave ameaça ao 

indivíduo. Segundo Berger, “a função mais importante da sociedade é a nomização” 

(BERGER, 1985, p. 34). Mas, como “todo nomos socialmente construído deve enfrentar 

a possibilidade constante de ruir em anomia” (BERGER, 1985, p. 36), precisa ser 

constante e solidamente reiterado em sua legitimação. “Não basta que o indivíduo 

considere os sentidos-chave da ordem social como úteis, desejáveis ou corretos. É muito 

melhor que ele os considere como inevitáveis, como parte e parcela da natureza 

universal das coisas” (BERGER, 1985, p. 37), como algo essencial à vida social. 

Quando o nomos se transforma em algo inerente ao universo, nomos e cosmos aparecem 

como coextensivos, e uma ordem estável e segura é instaurada. Para Berger, é a religião 

quem desempenha esse papel de dar plausibilidade ao mundo. 

1.3 A religião como sustentadora da nomização social  

A partir do momento em que o nomos surge como expressão da natureza das 

coisas, ele ganha uma estabilidade que provém de fontes mais poderosas do que os 

esforços históricos dos seres humanos. É aqui que a religião desempenha seu papel. “A 

religião é o empreendimento humano pelo qual se estabelece um cosmos sagrado” 

(BERGER, 1985, p. 38). “A qualidade sagrada atribuída aos acontecimentos ordinários 

da própria vida conserva seu caráter extraordinário, um caráter que é tipicamente 

reafirmado através de vários ritos; a perda deste caráter equivale à secularização, isto é, 

a conceber os acontecimentos como puramente profanos” (BERGER, 1985, p. 39). Eis, 

segundo Berger, o grande risco que a secularização apresenta: ao questionar o caráter 

absoluto da religião, compromete a plausibilidade do mundo, gerando assim a anomia, o 

caos social, e por consequência o fim da sociedade. É nesse sentido que, num nível mais 

profundo, todavia, o sagrado tem outra categoria oposta que vai muito além do profano 

durkheimiano: o caos, a anomia. 

Todas as construções que estabelecem um nomos têm por objetivo refutar o 

terror do caos. No cosmos sagrado, porém, essas construções alcançam seu apogeu. Se 
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mais recentemente tem havido tentativas inteiramente seculares de cosmificação, entre 

as quais a ciência moderna é de longe a mais importante, pode-se afirmar que em sua 

origem toda cosmificação teve um caráter sagrado. Daqui deriva a importância da 

religião como mantenedora da plausibilidade do nomos que sustenta o mundo social, 

sobretudo o arcaico. 

A religião, como ousada tentativa de conceber o universo inteiro como 

humanamente significativo, acaba sustentando-o e protegendo-o do tão temido caos da 

anomia. E o faz mediante as legitimações. Berger usa o termo weberiano “legitimação” 

para significar o saber socialmente objetivado que serve para explicar e justificar a 

ordem social, o saber que explica o porquê dos dispositivos institucionais. Para Berger, 

a legitimação é muito mais que uma ideação teórica. Neste ponto, o autor segue Alfred 

Schutz (1962) (1964), para quem o conhecimento sociológico mais importante é o do 

homem da rua, do homem comum, não do intelectual, pois são as ações cotidianas, em 

sua maioria pré-teóricas, que conduzem a dinâmica social. 

A legitimação é muito mais pré-teórica que teórica. As instituições em si já são 

legitimações, mas estas últimas precisam ser adaptadas às perguntas que as novas 

gerações farão. As legitimações nunca são totais, pois sempre resta uma parte esquecida 

da ordem social, guetos de resistência ao estabelecido, zonas de penumbra. Sendo 

assim, as fórmulas legitimadoras precisam ser repetidas, reinterpretadas, em um 

processo constante de hermenêutica, a fim de não perderem sua validade e poderem se 

adaptar aos novos contextos e públicos. Daqui deriva a força de mitos e ritos como 

perpetuadores e mantenedores da plausibilidade social. 

Para Berger, “a religião serve, assim, para manter a realidade daquele mundo 

socialmente construído no qual os homens existem nas suas vidas cotidianas” 

(BERGER, 1985, p. 55). A religião integra inclusive as realidades marginais, como a 

vida inconsciente onírica, transformando sonhos em profecias, por exemplo, ou o 

confronto diante da morte, a mais radical das experiências marginais. A religião dá 

sentido à morte, inclusive a voluntária, como no martírio, integrando-a no nomos social. 

Mas o risco de perda da plausibilidade é constante. “Quanto menos firme se 

torna a estrutura de plausibilidade, mais aguda se tornará a necessidade de legitimações 

para a manutenção do mundo” (BERGER, 1985, p. 60). É por isso que, para Berger, a 

sociedade, para se manter, deve evitar questionar sua plausibilidade: 
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O problema de engenharia social diferencia monopólios religiosos e grupos religiosos 

buscando manter-se em uma situação de competição pluralística. Não é difícil ver que o 

problema da manutenção do mundo é de solução menos difícil no primeiro caso. 

Quando toda uma sociedade serve de estrutura de plausibilidade para um mundo 

religiosamente legitimado, todos os processos sociais dentro dela servem para confirmar 

e reconfirmar a realidade deste mundo [...]. Enquanto o sistema religioso particular pode 

manter seu monopólio em uma base tão ampla como a sociedade, isto é, enquanto puder 

continuar a utilizar-se da sociedade inteira como sua estrutura plausível, esses modos de 

resolver o problema têm elevada probabilidade de êxito (BERGER, 1985, pp. 60-62). 

Uma vez considerada a vantagem de um monopólio religioso para sustentar a 

plausibilidade social, é pertinente considerar como a legitimação dessa plausibilidade é 

operada pela religião. O sucesso da legitimação religiosa reside no fato de relacionar 

com “a realidade suprema as precárias construções da realidade erguidas pelas 

sociedades empíricas” (BERGER, 1985, p. 45). A receita de sucesso da legitimação é 

interpretar a ordem institucional de modo a ocultar o mais possível o seu caráter de 

coisa construída, ou seja, estabelecer a legitimação religiosa, os fundamentos últimos. A 

forma mais comum é uma cosmologização da vida social, fazendo com que todo 

infraterreno tenha seu correspondente supraterreno. E isso a religião o faz com maestria. 

Mas, se na maioria das culturas antigas conhecidas essa relação entre supra e 

infra se manteve muito estreita, nas culturas de Israel e da Grécia houve uma mudança 

básica: “Em Israel o esquema foi rompido pela fé em um Deus radicalmente 

transcendente à história, e na Grécia pelo postulado da alma humana como base da 

ordenação racional do mundo [...]. Tanto as transformações israelitas como as gregas 

levavam no seu bojo as sementes de uma visão secularizada da ordem social” 

(BERGER, 1985, p. 48). De certa forma, o cristianismo perpetuou ambas as tradições, 

judaica e grega, abrindo caminho para a secularização. 

1.4 A secularização como ameaça à coesão social  

Berger inicia sua análise da secularização fazendo um breve histórico do termo. 

Na Idade Média, segundo o Direito Canônico, secularização significava o retorno do 

religioso ao “mundo”, à vida cotidiana fora do convento. No período das Guerras das 

Religiões, mais próximo ao início da modernidade, o termo passou a indicar também a 

perda do controle de territórios e bens por parte da autoridade eclesiástica. Mas o 
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sentido mais recente do termo pode ser subdividido valorativamente em duas 

definições: nos círculos anticlericais e ditos progressistas, significa a libertação do 

homem da tutela da religião; já nos círculos ligados às igrejas tradicionais, significa 

descristianização e paganização, embora alguns grupos cristãos, como o liderado por 

Dietrich Bonhoeffer, defendam que a secularização é a realização completa e 

consequência direta do cristianismo. 

No entanto, para o Berger sociólogo, mais do que um juízo de valor, o que 

interessa é uma descrição do processo. O autor busca detectar a origem e a história da 

secularização na modernidade. Seguindo Weber de perto, Berger considera que a 

origem da secularização está na tradição judaico-cristã, existindo uma relação de 

afinidade eletiva entre ambas. Diante das diversas e divergentes conceituações de 

secularização, Berger oferece sua própria definição do termo: 

Por secularização entendemos o processo pelo qual setores da sociedade e da cultura são 

subtraídos à dominação das instituições e símbolos religiosos. Quando falamos sobre a 

história ocidental moderna, a secularização manifesta-se na retirada das Igrejas cristãs 

de áreas que antes estavam sob seu controle ou influência: separação da Igreja e do 

Estado, expropriação das terras da Igreja, ou emancipação da educação do poder 

eclesiástico, por exemplo […]. Ela afeta a totalidade da vida cultural e da ideação e 

pode ser observada no declínio dos conteúdos religiosos nas artes, na filosofia, na 

literatura e, sobretudo, na ascensão da ciência, como uma perspectiva autônoma e 

inteiramente secular do mundo […]. Como há uma secularização da sociedade e da 

cultura, também há uma secularização da consciência. Isso significa, simplificando, que 

o Ocidente moderno tem produzido um número crescente de indivíduos que encaram o 

mundo e suas próprias vidas sem o recurso às interpretações religiosas (BERGER, 

1985, pp. 119-120). 

Para Berger, a força difusora da secularização é a ocidentalização e a 

modernização. Diante da pergunta sobre quem seria o portador (Träger, como diria 

Weber) da secularização, Berger responde: “Vista de fora da civilização ocidental, a 

resposta é óbvia: é essa civilização, como um todo, em sua expansão pelo mundo. Vista 

de dento da civilização ocidental, o portador primário da secularização é o processo 

econômico moderno, ou seja, a dinâmica do capitalismo industrial” (BERGER, 1985, 

pp. 121-122). Escrevendo em plena Guerra Fria, Berger faz questão de afirmar que o 
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processo engloba tanto a economia socialista quanto a capitalista, pois, segundo o autor, 

as taxas são semelhantes em ambas as culturas, diferenciando-se internamente entre 

operários e camponeses, estes menos, aqueles mais secularizados. 

Em seguida, Berger considera a estreita ligação entre cristianismo e 

modernidade. Na filosofia, essa ligação remonta a Hegel, para o qual o mundo moderno 

seria a mais alta realização do espírito cristão. Já na sociologia, o nome que desponta é 

Weber, para quem o protestantismo calvinista desempenhou um papel particular no 

estabelecimento do mundo moderno, sobretudo do capitalismo nascente (WEBER, 

2004). Seguindo de perto o pensamento weberiano, Berger empreende uma história dos 

antecedentes religiosos que levaram à secularização na modernidade. Seu foco, então, 

passa a ser o protestantismo. Se comparado com o catolicismo, o protestantismo, 

sobretudo o calvinismo, é uma redução ao mínimo, ao essencial do cristianismo. Nas 

palavras de Berger, 

o protestantismo poderá ser descrito como uma imensa redução do âmbito do sagrado 

na realidade, comparado com seu adversário católico. O aparato sacramental reduz-se a 

um mínimo e, mesmo assim, despido de suas qualidades mais numinosas. Desaparece 

também o milagre da missa. Milagres menos rotineiros, embora não sejam 

completamente negados, perdem todo o significado real para a vida religiosa. 

Desaparece também a imensa rede de intercessão que une os católicos neste mundo com 

os santos e, até mesmo, com todas as almas. O protestantismo deixou de rezar pelos 

mortos. Simplificando-se os fatos, pode-se dizer que o protestantismo despiu-se tanto 

quanto possível dos três mais antigos e poderosos elementos concomitantes do sagrado: 

o mistério, o milagre e a magia. Esse processo foi agudamente captado na expressão 

[weberiana] Entzauberung der Welt [“desencantamento do mundo”]. O crente 

protestante já não vive em um mundo continuamente penetrado por seres e forças 

sagrados. A realidade está polarizada entre uma divindade radicalmente transcendente e 

uma humanidade radicalmente decaída que, por isso, está desprovida de qualidades 

sagradas (BERGER, 1985, p. 124). 

Enquanto o catolicismo está repleto de mediações e canais entre o humano e o 

divino, o protestantismo rompeu com todos esses canais, separando o homem na pura 

imanência e Deus na pura transcendência: 
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Não preciso dizer que não era essa a sua intenção [o paradoxo das consequências 

weberiano]. Seu objetivo, ao despir o mundo de divindade, era acentuar a terrível 

majestade do Deus transcendente e, ao atirar o homem em um estado de queda total, 

abri-lo à intervenção da graça soberana de Deus, o único verdadeiro milagre do universo 

protestante (BERGER, 1985, p. 125). 

O único canal protestante passou a ser a palavra de Deus, a sola scriptura das 

confissões luteranas. Enquanto se manteve a plausibilidade dessa concepção, deteve-se 

efetivamente a secularização, embora todos os seus componentes já estivessem 

presentes no universo protestante. Quando este último canal se rompeu, jorrou a 

secularização, com chão bastante acolhedor para esta última frutificar e produzir cem 

por um. 

O grande mérito do protestantismo calvinista estudado por Weber foi, mais do 

que inovar em doutrina separando as coisas humanas das coisas divinas e colocando um 

abismo inacessível entre elas, tornar essa convicção popular, ou seja, internalizá-la na 

mentalidade de toda uma sociedade. Isso porque, bem perto e com grande incidência 

sobre o mundo ocidental, o desencantamento do mundo já havia sido empreendido pelo 

Antigo Testamento, mais precisamente pela ética profética veterotestamentária, 

conforme Weber já havia analisado em sua obra sobre o judaísmo antigo (WEBER, 

1921). 

As culturas do entorno de Israel eram cosmológicas. Elas não apenas não faziam 

a distinção entre as esferas humana e não humana, mas postulavam uma continuidade 

entre o empírico e o supraempírico, entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. 

Essa continuidade é efetuada no ritual religioso. A festa do ano-novo da antiga 

Mesopotâmia, por exemplo, não é apenas representada, mas ela é realizada, tornada 

realidade para seu povo. O que ocorre no infra tem um correspondente no supraterreno, 

e tudo o que ocorre ao longo da história está vinculado ao que ocorreu no princípio. 

Delitos que comprometem essa lei de reciprocidade precisam ser reparados. Esse tipo de 

universo dá uma grande segurança ao indivíduo, pois oferece barreiras eficazes contra a 

temível anomia, contra o caos. Mesmo o acontecimento terrível tem um significado 

dentro da visão cosmológica, pois está ligado ao sentido último das coisas. Nesse 

sentido, o pior não é sofrer; o pior é, sim, sofrer sem sentido, o pior é não ter sentido. A 
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sedução dessa visão era constante entre israelitas, que sentiam nostalgia da continuidade 

entre homem e cosmos, que sentiam saudades das cebolas do Egito. 

Dois importantes êxodos marcam a história do judaísmo antigo e são 

constantemente repetidos em toda a Bíblia Hebraica: o dos patriarcas a partir da 

Mesopotâmia e o de Moisés a partir do Egito. Ambos romperam não somente com a 

geografia e com a política, mas sobretudo com todo o universo circundante. Esse 

rompimento israelita pode ser analisado em três traços dominantes: 

transcendentalização, historicização e racionalização da ética. 

O Antigo Testamento postula um Deus que está fora do cosmos. Esse Deus é 

radicalmente transcendente e não se identifica com nenhum fenômeno natural ou 

humano. Esse Deus atua não cosmologicamente mas sim historicamente: é um Deus de 

exigências éticas radicais que selou uma aliança (não tem uma ligação natural com seu 

povo, mas o escolheu, selou aliança com ele). “Esse Deus exigia sacrifícios, porém não 

dependia deles; como consequência, era fundamentalmente imune às manipulações 

mágicas” (BERGER, 1985, p. 129). 

A polarização que a Bíblia Hebraica apresenta, sobretudo nos escritos proféticos, 

é entre o Deus transcendente e o homem, com um universo inteiramente demitologizado 

entre eles. A fé de Israel é histórica, com acontecimentos profundamente históricos, 

como o êxodo do Egito, o estabelecimento da aliança no Sinai, a tomada da Terra 

Prometida. A transcendentalização de Deus e o concomitante desencantamento do 

mundo abriram um espaço para a história se tornar a arena das ações humanas. Deus 

passou a ser o totalmente outro, enquanto o ser humano pôde exercer sua liberdade de 

ação intramundana. 

No judaísmo antigo do tempo dos profetas, “ao contrário do resto do Oriente 

Próximo antigo, a lei e a ética não estão fundadas em uma ordem cósmica eterna (ma’at 

egípcio), mas nos mandamentos concretos e historicamente mediados do Deus vivo” 

(BERGER, 1985, p. 132). 

Houve uma racionalização ética no Antigo Testamento, e sua base foi o caráter 

antimágico do javismo. “A ética profética era racionalizante ao insistir na totalidade da 

vida como serviço a Deus, impondo, assim, uma estrutura coesa e, ipso facto, racional a 

todo o espectro das atividades cotidianas” (BERGER, 1985, p. 133). O judaísmo da 

diáspora pode ser visto como o triunfo da racionalidade, pois se manteve, apesar da 
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supressão do culto tradicional com a destruição do Templo de Jerusalém. Como o culto 

judaico da diáspora era marginal e pouco expressivo, não catalisou suficientemente a 

secularização. Esta precisou esperar pela retomada dos elementos racionalizantes do 

judaísmo profético efetuada pelo protestantismo de matriz calvinista. 

Mas entre a experiência do judaísmo antigo e do protestantismo calvinista 

moderno houve um interlúdio de séculos. O cristianismo nascente e patrístico deu um 

passo atrás no desencantamento do mundo, sobretudo por causa das doutrinas da 

encarnação e da trindade. Judeus e muçulmanos perceberam cedo isso em suas críticas 

de triteísmo e de hullul (alguém poder estar junto de Deus ou ser seu mediador) no 

cristianismo. O catolicismo repovoou o panteão não com deuses, mas com santos, 

culminando na veneração a Maria (reencantamento): 

Na verdade, o catolicismo teve êxito em reestabelecer uma nova versão de ordem 

cósmica em uma síntese gigantesca da religião bíblica com concepções cosmológicas 

não bíblicas […]. É precisamente nesse sentido que o universo católico é um universo 

seguro para seus habitantes e, por isso, muito atraente (BERGER, 1985, p. 134). 

O catolicismo barrou a racionalização ao elaborar um penetrante sistema 

sacramental que permitiu inúmeras saídas à racionalização postulada pela ética 

profética. A vida monástica manteve parcialmente a racionalização, mas ficou isolada e 

reduzida a poucos especialistas, não obstante a profecia do monge Joaquim de Fiore 

sobre uma era monacal, regida não mais pelo Pai, nem pelo Filho, mas sim pelo Espírito 

Santo. O que prevaleceu foi a doutrina da “lei natural”, uma renaturalização da ética, 

um retorno à continuidade divino-humana do ma’at egípcio. 

Mas, se o catolicismo barrou a racionalização ética iniciada pela profecia 

judaica, não fez o mesmo com a historicização. Combateu ferozmente as heresias que 

negavam a este mundo o papel de cenário da redenção, como a dos cátaros. O gérmen 

racionalizante do cristianismo ficou latente até o fim da cristandade católica, quando 

entrou em cena o protestantismo. 

Outra característica do cristianismo que serviu ao processo de secularização foi a 

formação social da Igreja cristã. Trata-se de um caso incomum de especialização 

institucional de religião em contraposição às outras instituições da sociedade, criando 

um sagrado (dentro) e um profano (fora) segundo o princípio do extra ecclesia nulla 

salus): 
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A concentração de atividades e símbolos religiosos em uma esfera institucional, porém, 

ipso facto define o resto da sociedade como o mundo, como um reino profano pelo 

menos relativamente independente da jurisdição do sagrado. O potencial secularizante 

dessa concepção pôde ser contido enquanto a cristandade, com seu sensível equilíbrio 

do sagrado e do profano, existiu como uma realidade social. Com a desintegração dessa 

realidade, porém, o mundo pôde rapidamente ser secularizado; e isso pelo fato de que 

ele já tinha sido definido como um reino fora da jurisdição do sagrado propriamente dito 

(BERGER, 1985, p. 136). 

O motivo pelo qual a secularização aconteceu no Ocidente tem, portanto, um 

fundo religioso, ou seja, a ética profética judaica levada ao extremo no protestantismo 

calvinista: 

Pela primeira vez na história, as legitimações religiosas do mundo perderam sua 

plausibilidade não apenas para uns poucos intelectuais e outros indivíduos marginais, 

mas para amplas massas de sociedades inteiras. Isso ocasionou uma crise aguda não 

apenas para a nomização das grandes instituições sociais, mas também para a das 

biografias individuais (BERGER, 1985, p. 137). 

Segundo Berger, “a crise de credibilidade na religião é uma das formas mais 

evidentes do efeito da secularização para o homem comum” (BERGER, 1985, p. 139). 

A secularização religiosa apresenta duas faces: uma subjetiva, outra objetiva. Na 

primeira, o homem comum não tem muita segurança acerca de assuntos religiosos, pois 

seu conhecimento da religião é difuso. Na objetiva, o homem comum é assediado por 

várias tentativas de definição da realidade (religiosa, filosófica, científica), que 

competem para alcançar sua adesão, mas nenhuma delas pode obrigá-lo, como no 

passado, quando a religião era totalizante e dava todas as respostas, fornecia a 

plausibilidade do mundo. 

A relação entre religião e infraestrutura social é dialética: elas se influenciam 

mutuamente. “Somente uma compreensão dialética dessas relações evita as distorções 

das interpretações unilaterais idealistas ou materialistas” (BERGER, 1985, p. 140). 

Nessa dialética, “os desenvolvimentos religiosos originados da tradição bíblica 

podem ser vistos como fatores causais na formação do mundo secularizado” (BERGER, 

1985, p. 140). Trata-se do paradoxo das consequências weberiano. O cristianismo 

protestante seria, simultaneamente, o causador e a vítima da secularização; em outras 
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palavras, o protestantismo, ao exacerbar a transcendência absoluta de Deus e ao deixar o 

homem abandonado a sua própria sorte, teria cavado sua própria sepultura. 

Para o Berger weberiano, o palco da secularização foi a área econômica, 

sobretudo o capitalismo industrial. Foi daí que partiu a religião, rumo às outras áreas, no 

processo de secularização: “A moderna sociedade industrial produziu um setor 

localizado no centro que é algo assim como um território livre com relação à religião” 

(BERGER, 1985, p. 141). Uma vez que a secularização atingiu a economia, a reação da 

religião foi se refugiar em dois polos (o Estado e a família), deixando o meio (a vida 

pública liberal econômica) para a secularização. Mas cedo o Estado se secularizou. 

“Diríamos que há uma tendência para a secularização da ordem política que acompanha 

naturalmente o desenvolvimento da industrialização moderna. Especificamente, há uma 

tendência para a separação institucional entre Estado e religião” (BERGER, 1985, p. 

142). Essa dinâmica rumo à secularização leva Berger a afirmar que “a tendência global 

parece ser, em qualquer caso, o surgimento de um Estado livre da influência das 

instituições religiosas ou de fundamentos religiosos da ação política” (BERGER, 1985, 

p. 142). 

Uma das consequências dessa separação entre Igreja e Estado é que este último 

não funciona mais como força coercitiva a favor da primeira. O papel do Estado passou 

a ser o de mantenedor da livre concorrência entre as religiões. Tanto nos países 

capitalistas quanto nos comunistas, a religião perdeu o poder de usar o braço armado do 

Estado. Agora, as religiões precisam buscar sozinhas suas clientelas. Ao Estado cabe 

garantir que essa concorrência aconteça de maneira livre, sem coerções. “As igrejas não 

podem mais convocar o braço político para reforças suas estratégias de conversão” 

(BERGER, 1985, p. 143). 

Segundo Berger, “a dinâmica atrás disso está longe de ser misteriosa. Suas raízes 

estão nos processos de racionalização desencadeados pela modernização na sociedade e, 

em particular, nas instituições políticas” (BERGER, 1985, p. 143). A lógica capitalista 

exige um corpo técnico e científico cujo treinamento pressupõe um alto grau de 

racionalização. Qualquer tentativa de reconquista tradicionalista ameaça desmantelar os 

fundamentos racionais da sociedade moderna. Essa racionalização se expande da esfera 

econômica para a política. Se presente na política, a religião é antes de tudo um caso de 

retórica ideológica na modernidade. 
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Como visto anteriormente, o sucesso da racionalização econômica acabou por 

atingir outras esferas, como a política, o Estado. Mas na família a religião ainda tem 

uma realidade considerável. O vínculo entre religião e família dá-se, sobretudo, 

mediante o parentesco. Privatizada no seio familiar, porém, a religião não pode mais 

desempenhar sua tarefa clássica: “Construir um mundo comum no âmbito do qual toda 

a vida social recebe um significado último que obriga a todos” (BERGER, 1985, p. 

145). Agora, a religião é escolhida pela família em meio a tantas ofertas possíveis, 

inclusive podendo ser recusada. Na sociedade moderna, “a religião privatizada é assunto 

de escolha ou preferência do indivíduo ou do núcleo familiar, ipso facto carecendo de 

obrigatoriedade” (BERGER, 1985, p. 145). 

Para Berger, essa privatização da religião, seu isolamento na esfera privada da 

família, vem de encontro à dinâmica econômica e política da sociedade moderna, pois 

permite que assuntos públicos não sofram constantemente ingerência das decisões 

religiosas, garantindo assim a autonomia das esferas. 

Em síntese, a polarização entre Estado e família resume a atuação da religião na 

modernidade: retórica pública e virtude privada. A religião perde sua função tradicional, 

que é “estabelecer um conjunto integrado de definições da realidade que pudesse servir 

como um universo de significado comum aos membros de uma sociedade” (BERGER, 

1985, p. 146). Ela perde seu poder de construir o mundo, passando a edificar tão 

somente mundos parciais, universos fragmentados, apoiando-se na família, que é débil. 

A religião perde seu poder de plausibilidade ou o vê bastante reduzido. 

A secularização trouxe, portanto, o pluralismo, o fim do monopólio do sagrado. 

Isso significou, segundo Berger, um rompimento com o mundo ordenado, não caótico, 

apresentado pela religião tradicional: 

Durante a maior parte da história humana, os estabelecimentos religiosos existiram 

como monopólios na sociedade, monopólios de legitimação última da vida individual e 

coletiva. As instituições religiosas eram, de fato, instituições propriamente ditas, isto é, 

agências reguladoras do pensamento e da ação. O mundo, tal qual definido pela 

instituição religiosa em questão, era o mundo, mantido não apenas pelos poderes da 

sociedade e por seus instrumentos de controle social, mas, e mais fundamentalmente, 

pelo senso comum dos membros daquela sociedade. Sair do mundo, tal qual a religião o 

definia, era entrar em uma escuridão caótica, na anomia, possivelmente na loucura 

(BERGER, 1985, p. 147). 
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A cristandade é o grande exemplo de monopólio religioso no Ocidente. Embora 

igreja e império disputassem a mesma legitimidade, na maior parte do tempo ambos 

apoiaram-se mutuamente em nome de uma estabilidade social. O império sabia que 

precisava da força da igreja para manter sua plausibilidade social, enquanto a igreja 

sabia que sem a força do império seria incapaz de se manter e se expandir 

missionariamente. 

Essa unidade se manteve até que irromperam as guerras de religião no início da 

modernidade. Em vez de uma igreja única e monolítica, o princípio político-religioso 

passou a ser cuius regio eius religio. A Europa, até então unida em torno da 

catolicidade, tolerando os judeus presentes em seu território, considerando inimigos os 

muçulmanos ao sul e sonhando com o fim do cisma dos ortodoxos ao leste, passou, de 

fato, a enfrentar divisões internas com o surgimento do protestantismo em seu meio, que 

culminou na fundação de toda uma nação de tradição protestante e 

multidenominacional, os Estados Unidos: 

Por razões históricas bem conhecidas, o processo de pluralização deu seus frutos em 

primeiro lugar nos Estados Unidos, resultando no estabelecimento de um sistema de 

denominações mutuamente tolerantes que persistiu até hoje. A denominação de tipo 

americano já foi definida como uma igreja que teve de aprender a conviver com a 

presença permanente – e com a competição – de outras igrejas dentro de seu próprio 

território (BERGER, 1985, p. 148). 

Segundo Berger, essa competição entre as igrejas, como consequência da 

secularização, estendeu-se para outros adversários não religiosos, como movimentos 

ideológicos e filosóficos que ofereciam algum tipo de sentido às pessoas. Esse modelo 

acabou tendo repercussão não somente nos Estados Unidos, mas também na Europa. Se 

os competidores que as igrejas americanas enfrentavam eram em sua maioria 

adversários de outras denominações, para o catolicismo francês, uma vez perdido seu 

monopólio do antigo regime, o adversário era não religioso mas sim filosófico-político, 

como o socialismo. O pluralismo de fato se espalhou por todas as partes graças muito 

mais à sua dinâmica global que ao sucesso missionário do liberalismo protestante 

americano. A principal característica do pluralismo, 
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quaisquer que sejam os detalhes de seu pano de fundo histórico, é que os ex-monopólios 

religiosos não podem mais contar com a submissão de suas populações. A submissão é 

voluntária e, assim, por definição, não é segura. Resulta daí que a tradição religiosa, que 

antigamente podia ser imposta pela autoridade, agora tem que ser colocada no mercado. 

Ela tem que ser vendida para uma clientela que não está mais obrigada a comprar. A 

situação pluralista é, acima de tudo, uma situação de mercado. Nela, as instituições 

religiosas tornam-se bens de consumo. E, de qualquer forma, grande parte da atividade 

religiosa nessa situação vem a ser dominada pela lógica da economia de mercado 

(BERGER, 1985, p. 149). 

Para Berger, não há como, dentro do mercado competitivo, um de seus 

participantes reivindicar o monopólio que garantiria a plausibilidade. A própria lógica 

intrínseca do mercado é de não monopólio. Uma vez dentro do mercado competitivo, os 

participantes têm de lutar pelos resultados. E a busca por resultados acaba levando a 

uma racionalização das estruturas religiosas mediante a burocracia. Berger cita como 

exemplo da burocratização eclesial o fato de as primeiras pesquisas sobre o 

comportamento religioso terem sido patrocinadas por igrejas com o intuito de entender 

seu público-alvo para assim poder atraí-lo mais adequadamente, o que hoje se chamaria 

de estudo do mercado. 

Um dos efeitos da burocratização e da disputa pelo mesmo público é a gradual 

semelhança que as propostas religiosas vão adquirindo. E não só as propostas vão se 

assemelhando, mas também o tipo de liderança, pois dentro de um cenário tão incerto 

como o do mercado competitivo o mais seguro é reproduzir o que já deu certo. Então, 

modelos são reproduzidos, pois é muito arriscado ousar o novo. Essa semelhança no 

modo de agir das novas lideranças religiosas facilitou o ecumenismo entre as 

denominações. Em vez de ver o outro como adversário, a solução foi vê-lo como 

companheiro com problemas similares. Para não entrar em colapso em razão da grande 

competitividade, o ecumenismo acabou sendo a forma de cartelização do mercado. A 

insegurança da competição desenfreada deu lugar a um acordo, muitas vezes tácito, para 

que os diversos grupos, muito semelhantes entre si, se respeitassem mutuamente a fim 

de cada um deles poder manter sua clientela relativamente estável. “Um modo óbvio de 

reduzir os riscos é chegar a várias formas de entendimento com os concorrentes – fixar 

os preços –, isto é, racionalizar a competição por meio da cartelização” (BERGER, 

1985, p. 154). 
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A cartelização, característica do ecumenismo contemporâneo, tem duas 

características básicas: (1) a redução da concorrência mediante a incorporação e (2) a 

organização do mercado por meio de acordos mútuos entre os grupos remanescentes. 

Mas a cartelização não tem pretensões monopolísticas, pois é pouco provável que se 

possa criar uma igreja mundial, não obstante a homonímia com a igreja brasileira 

fundada pelo Apóstolo Valdemiro Santiago. A cartelização mira, muito mais, o 

estabelecimento de um oligopólio. 

Mas o pluralismo religioso não se limita aos aspectos socioestruturais da 

religião. Ele também age sobre seus conteúdos. No pluralismo religioso, a preferência 

do consumidor ganha um peso enorme. O mercado religioso precisa estar atento ao que 

seus consumidores estão procurando. É preciso ter cuidado para não produzir 

descontentamentos nos consumidores. E a lógica da satisfação do consumidor vai de 

encontro ao tradicionalismo religioso, pois este está ancorado na imutabilidade de suas 

verdades, não na satisfação da clientela. 

Para Berger, “na medida em que a secularização é uma tendência global, os 

conteúdos religiosos tendem de um modo geral a se modificar em uma direção 

secularizante” (BERGER, 1985, p. 157). Em casos extremos, pode haver uma exclusão 

dos elementos sobrenaturais e uma oferta de produtos mais palatáveis ao gosto 

moderno, como a paz de espírito, os valores morais etc. 

Relegada à esfera privada, a religião passa a refletir as necessidades dessa esfera 

e afasta-se gradativamente da esfera pública. Daí o grande interesse religioso para 

fundamentar a moral e auxiliar na terapêutica: 

É nessas áreas que a religião continua a ser relevante mesmo em camadas altamente 

secularizadas, enquanto a aplicação de perspectivas religiosas aos problemas políticos e 

econômicos é amplamente considerada irrelevante nessas mesmas camadas. Isso ajuda a 

explicar por que as igrejas têm tido relativamente pouca influência nas opiniões 

econômicas e políticas de seus membros, embora continuem a ser estimadas pelos 

últimos em sua existência como indivíduos particulares (BERGER, 1985, p. 158). 

Curiosamente, apesar de a cartelização gerar o ecumenismo como forma de 

acordo entre os competidores, houve uma fase de redescoberta das heranças 

eclesiásticas. Trata-se de um movimento compensatório de diferenciação diante da 

aparente homogeneidade gerada pelo ecumenismo. Onde todos os produtos parecem ser 
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iguais, é preciso buscar uma característica que os diferencie. A própria dinâmica do 

ecumenismo exige isso, pois o diálogo precisa ser não entre iguais mas sim entre 

diferentes, e essa diferença passou a ser buscada na volta às origens da instituição, às 

heranças tradicionais. 

Sintetizando a problemática da religião na modernidade, Berger escreve: 

Um determinado mundo religioso apresentar-se-á à consciência como realidade à 

medida que sua própria estrutura de plausibilidade continuar existindo. Se a estrutura de 

plausibilidade for sólida e durável, o mundo religioso por ela mantido será real na 

consciência de forma sólida e durável. No caso mais favorável, o mundo religioso será 

considerado evidente. Todavia, se se enfraquecer a estrutura de plausibilidade, o mesmo 

acontecerá à realidade subjetiva do mundo religioso em questão. Surge a dúvida. O que 

antes era considerado como uma realidade evidente em si mesma será atingido agora 

por um esforço deliberado, um ato de fé, que, por definição, terá de superar dúvidas que 

continuam escondidas por trás da cena. Em um momento posterior de desintegração da 

estrutura de plausibilidade, os velhos conteúdos religiosos só se mantêm na consciência 

como opiniões ou sentimentos – ou, como se diz nos Estados Unidos, como uma 

preferência religiosa. Isso acarreta uma mudança na localização desses conteúdos na 

consciência. É como se eles passassem dos níveis de consciência que contêm verdades 

fundamentais, para os níveis em que se admitem vários pontos de vista subjetivos. As 

pessoas inteligentes prontamente discordam desses pontos de vista e acerca deles nunca 

se está completamente seguro (BERGER, 1985, p. 161). 

Para Berger, o pluralismo moderno, ao minar o monopólio tradicional, dificulta 

cada vez mais a construção e a manutenção de estruturas de plausibilidade. E esse 

processo não é apenas um fenômeno de consciência, não é apenas subjetivo. Sua origem 

é a estrutura social plural e de mercado competitivo, atingindo ao fim e ao cabo as 

consciências individuais. Longe de ser um processo orquestrado por uma mente 

consciente, é o resultado das mudanças sociais ocorridas nos últimos séculos pela 

sociedade industrial moderna. Da objetividade social, a religião passa para a 

subjetividade individual: 

O fim dos monopólios religiosos é um processo socioestrutural e sociopsicológico. A 

religião não legitima mais o mundo. Na verdade, os diferentes grupos religiosos 

procuram, por diversos meios, manter seus mundos parciais em face da pluralidade de 
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mundos parciais concorrentes. Concomitantemente, a pluralidade de legitimações 

religiosas é interiorizada na consciência como uma pluralidade de possibilidades entre 

as quais se pode escolher. Ipso facto, cada escolha particular é relativizada e não é 

absolutamente segura. Qualquer certeza deve ser buscada na consciência subjetiva do 

indivíduo, uma vez que não pode mais derivar do mundo exterior, partilhado 

socialmente e tido por evidente. Essa busca pode ser legitimada depois como uma 

descoberta de dados existenciais ou psicológicos. As tradições religiosas perderam seu 

caráter de símbolos abrangentes válidos para toda a sociedade, que deve procurar seu 

simbolismo unificador em outra parte. Aqueles que continuam a aderir ao mundo tal 

qual definido pelas tradições religiosas encontram-se, então, em uma posição de minoria 

cognitiva, um status que apresenta problemas teóricos e sociopsicológicos (BERGER, 

1985, p. 163). 

Diante desse quadro, duas são as posturas possíveis das instituições religiosas: 

ou encarar o mercado competitivo (atitude do protestantismo liberal) ou entrincheirar-se 

nas antigas estruturas tradicionais (atitude do catolicismo). É dentro desse cenário de 

crise causado pelo fim do monopólio religioso que a teologia, a justificação racional da 

religião, se encontra no mundo contemporâneo. Mas esse problema não é enfrentado 

apenas pelas cosmovisões religiosas, pois doutrinas filosóficas com pretensões 

totalizantes enfrentam o mesmo desafio. 

Berger considera que o protestantismo é um caso emblemático e de certa forma 

síntese do problema, uma vez que nasceu com ele, no início do pluralismo moderno. De 

início, todos os ramos principais do protestantismo (luteranismo, anglicanismo e 

calvinismo) acabaram se inspirando na cristandade católica e apresentaram suas 

pretensões totalizantes. A ortodoxia protestante elaborou um sistema teórico de 

plausibilidade e, a exemplo da cristandade medieval, não deixou de usar do poder do 

Estado para impor sua doutrina. Dois grandes choques, porém, abalaram a ortodoxia 

protestante: o pietismo e o racionalismo iluminista. 

O pietismo dissolveu as estruturas dogmáticas racionais em diversas formas de 

emocionalismo, pondo os fundamentos para a psicologização do cristianismo, como no 

caso do “coração aquecido” de Wesley. Externamente, o pietismo também tendeu ao 

sectarismo (ecclesiola in ecclesia). 
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Afim com o pietismo, o racionalismo iluminista penetrou profundamente na 

teologia protestante, tendo como resultado um liberalismo teológico que afetou todos os 

campos do pensamento teológico, expandindo-se inclusive até o pensamento secular. 

Considerado o pai dessa síntese liberal, Schleiermacher enfatizou a experiência 

religiosa, entendendo-a como um sentimento para o infinito e como um sentimento de 

dependência absoluta. Na teologia protestante liberal, 

todos os elementos sobrenaturais na tradição cristã são pouco enfatizados, em favor de 

uma religião natural, em que tanto a razão quanto as emoções serão satisfeitas. A 

história da religião é entendida em termos evolucionistas, e o cristianismo é tido como a 

religião mais elevada, por causa de seus supostos traços únicos (BERGER, 1985, p. 

168). 

Esse movimento cresceu como uma atitude de defesa diante da filosofia e da 

ciência. O protestantismo tentava dar a sua resposta na disputa contra a razão secular. 

Formou-se uma atitude apologética moderna de confronto diante da modernidade 

secular. Essa teologia, de certa forma, pode ser descrita como um grande processo de 

barganha com o pensamento secular, cedendo em partes para se manter no todo. Criou-

se nesse contexto um profundo espírito de otimismo quanto aos valores culturais, 

políticos e econômicos da civilização ocidental. Protestantismo liberal e mundo burguês 

encaixavam-se como a mão à luva. 

O choque ocorreu, porém, a partir da Primeira Guerra Mundial, com o 

questionamento da vida burguesa pelos movimentos revolucionários e a ascensão do 

nazismo. Nos Estados Unidos, o rompimento se deu um pouco mais tarde, com a 

Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. A reação ao liberalismo teológico foi o 

movimento neo-ortodoxo dialético, cuja figura mais importante é Karl Barth, com seu 

emblemático comentário à Carta aos Romanos. Esse movimento opôs resistência à 

cosmovisão neopagã nazista. Moderno, nessa época, significava acima de tudo estar de 

acordo com o nazismo. A neo-ortodoxia constituía a reafirmação da objetividade da 

tradição, contra o naturalismo da teologia liberal. Estabeleceu-se, assim, uma rocha 

sólida, um ponto de Arquimedes, contra as constantes instabilidades do mundo secular e 

da teologia liberal. 

Mas, dentro de uma sociedade secularizante e pluralista, a reafirmação das 

objetividades ortodoxas implicou formas sectárias de organização sociorreligiosa. E, 
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para manter-se sectário, o grupo precisa de motivação constante, uma vez que o exterior 

pode se tornar atraente. Em tempos de crise social, o sectarismo consegue se manter 

relativamente bem, mas, quando a sociedade começa a prosperar, o exterior se torna 

cada vez mais atraente aos membros sectários. Foi o que aconteceu após a Segunda 

Guerra Mundial. 

Nesse contexto de declínio da neo-ortodoxia, surgem na Europa a 

demitologização bultmanniana e nos Estados Unidos a teologia sistemática tillichiana, 

em um claro movimento de aceitação do mundo secular pela teologia protestante, agora 

neoliberal. Nessa linha histórica do liberalismo ao neoliberalismo teológico, a neo-

ortodoxia aparece como um acidente de percurso causado por cataclismos como as 

grandes guerras: 

O novo liberalismo subjetiviza a religião de forma radical e em dois sentidos. Com a 

progressiva perda de objetividade ou perda de realidade das definições religiosas 

tradicionais do mundo, a religião torna-se cada vez mais uma questão de livre escolha 

subjetiva, isto é, perde seu caráter obrigatório intersubjetivo. Além disso, as realidades 

religiosas são, cada vez mais, traduzidas de um quadro de referência de facticidades 

exteriores à consciência do indivíduo para um quadro de referência que as localiza na 

consciência (BERGER, 1985, p. 176). 

Nesse processo de tradução, a teologia se adapta ao pensamento secular 

moderno e a sua visão da realidade. Um dos instrumentos mais importantes nessa 

tradução do antigo ao moderno é o conceito de “símbolo”, uma ponte entre a 

consciência primitiva e a consciência moderna, segundo os novos teóricos. Estabelece-

se um psicologismo que define a religião como um sistema de símbolos. A atividade 

religiosa seria uma espécie de psicoterapia. Além da psicologia, o existencialismo 

forneceu ferramentas para a adaptação da religião à modernidade. Por exemplo, em uma 

leitura existencialista, a ressurreição de Cristo é interpretada não como acontecimento 

da história exterior (Historie) mas sim como acontecimento na história existencial 

(Geschichte). 

Embora contenha em seu bojo elementos de sua autodestruição, a religião 

liberal, em versões mais moderadas, pode se conciliar com a modernidade secular, 

sobretudo mediante a subjetivação da religião, especialmente por meio do instrumental 

conceitual do psicologismo, o que de fato acabou acontecendo. 
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Se o protestantismo mais recente, desconsiderando a exceção da neo-ortodoxia, 

tentou dialogar e se integrar na modernidade, o catolicismo procurou manter uma 

postura de resistência diante da secularização e do pluralismo, inclusive tentando 

reestabelecer a cristandade, como por exemplo na revolução fascista espanhola. Antes 

disso, os pontífices modernos se empenharam em condenar o mundo secular (Syllabus) 

e em reestabelecer sua autoridade (doutrina da infalibilidade papal). 

Já o judaísmo apresenta suas peculiaridades na modernidade. Sua objetividade é 

mais uma questão de prática que de teoria, de forma que a desobjetivação significa mais 

desintegração da prática religiosa do que cisma ou heterodoxia. Outra característica é 

que, por ser uma religião étnica, sua renúncia significa igualmente uma crise de 

identidade judaica. O sionismo, portanto, ao querer estabelecer a plausibilidade judaica 

em uma nação, tem muito que ver com a existência de um povo em si, talvez mais até 

do que com uma religião. Fora do Estado de Israel, em sociedades em que é minoria, o 

judaísmo goza das mesmas alternativas que as demais religiões: ou entra na lógica 

competitiva do mercado ou se fecha em suas tradições. 

Pelo fato de a modernização ser um fenômeno mundial, Berger ousa afirmar que 

a experiência ocidental cristã, sobretudo mediante as categorias secularização e 

pluralização, poderá ser útil na análise das demais religiões mundiais: 

A experiência das tradições religiosas ocidentais nos tempos modernos é de grande 

interesse, se se quiser projetar o futuro da religião em países não ocidentais, 

independentemente do fato de seu desenvolvimento se verificar sob os auspícios de uma 

política socialista ou não. Seria tolo fazer predições detalhadas com relação a esse 

futuro em qualquer país particular. Não obstante, pode-se dizer que o futuro da religião 

em qualquer lugar será modelado decisivamente pelas forças da secularização, 

pluralização e subjetivização, e pelas formas com que as diversas instituições religiosas 

reagirem a essas forças (BERGER, 1985, p. 180). 

1.5 Conclusão 

A teoria sociológica de Berger estabelece a religião como fundamento da 

plausibilidade social. Evitando as soluções tanto materialistas quanto idealistas, Berger 

demonstra que a construção social da realidade é um processo dialético que envolve 

exteriorização, objetivação e interiorização. Por estar privada dos instintos capazes de 

manter sua sobrevivência, a humanidade age sobre o mundo produzindo cultura. A 
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religião é um desses produtos culturais, porém com uma característica especial: é ela, 

como sistema totalizante, quem mantém a estabilidade de todo o sistema, pois consegue 

manter o mundo subjetivamente plausível, tirando-o do caos mediante a nomização. 

Nas sociedades tradicionais isso se manteve inalterado graças ao monopólio da 

religião. Mas na modernidade esse sistema foi posto em xeque. O pluralismo moderno, 

causado em parte pela própria religião cristã protestante, solapou o caráter absoluto da 

religião e implantou um regime de mercado em seu lugar. Do monopólio, passou-se à 

livre concorrência entre as igrejas. A consequência direta, segundo Berger, foi o fim da 

plausibilidade oferecida pela religião tradicional monopolista. Agora, desamparado 

pelos símbolos externos e subjetivamente inseguro quanto à certeza do mundo, o 

homem moderno se debate em busca de soluções provisórias e parciais, pois sempre 

está submetido ao assalto do diferente. 

Para Berger, a secularização é justamente esse processo que faz com que o 

homem moderno perca a segurança da plausibilidade do mundo oferecida pela religião 

tradicional. Largado à sua própria sorte, o caniço ao vento moderno está sob o risco 

constante do caos, da anomia, apavorado com a grandeza e incerteza desses espaços 

infinitos sem uma explicação cabal para eles. 
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CAPÍTULO 2 

A  SECULARIZAÇÃO SEGUNDO  

RODNEY STARK/WILLIAM S IMS BAINBRIDGE  

2.1 Introdução 

O sociólogo norte-americano Rodney Stark é atualmente um dos maiores e mais 

polêmicos cientistas sociais da religião. Sua vasta obra, que inclui mais de trinta livros e 

mais de cento e cinquenta artigos científicos, apresenta desde pesquisas sobre suicídio e 

crime, até uma síntese teórica bastante ampla sobre o fenômeno social da religião 

(STARK, s.d.). 

Seu livro mais sistemático sobre religião, em coautoria com William Sims 

Bainbridge, também sociólogo americano da religião, é Uma teoria da religião, cujo 

original em inglês data de 1987. Nessa obra Stark e Bainbridge, como parte de sua 

teoria geral sobre a religião, abordam a temática da secularização questionando a tese 

tradicional e amplamente aceita de que ela significa o fim da religião. Este capítulo 

seguirá de perto essa obra de Stark e Bainbridge, inicialmente situando a religião dentro 

do contexto maior da cultura humana, para em seguida abordar especificamente o tema 

da secularização. 

Em Uma teoria da religião, Stark e Bainbridge apresentam sua teoria geral da 

religião diferenciando-a das por ele consideradas metáforas sobre a religião, como a 

“ilusão neurótica” segundo Freud, o “ópio do povo” segundo Marx ou “a sociedade 

adorando-se a si própria” segundo Durkheim. Para Stark e Bainbridge, nenhuma dessas 

posturas é de fato uma teoria científica. Segundo eles, “na área da religião não há nada 

como a teoria econômica de Adam Smith ou a teoria da revolução de Marx” (STARK & 

BAINBRIDGE, 2008, p. 16). E a razão para isso é que se difundiu entre os cientistas 

sociais a convicção de que a religião estaria com seus dias contados. Para ilustrar essa 

convicção, Stark e Bainbridge costumam citar um excerto de 1966 do renomado 

antropólogo Anthony F. C. Wallace: 

O futuro evolucionário da religião é a extinção. A crença em seres e forças 

sobrenaturais que afetam a natureza sem obedecer a leis naturais vai se desgastar e se 

tornar apenas uma memória histórica interessante. Com efeito, este evento não deve 

acontecer nos próximos cem anos, e provavelmente sempre haverá indivíduos, ou 
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mesmo pequenos grupos de culto, que responderão à alucinação, ao transe e à obsessão 

por uma interpretação sobrenatural. Mas, como característica cultural, a crença em 

forças sobrenaturais está condenada à morte, no mundo todo, como resultado da 

crescente adequação à difusão do conhecimento científico e da conclusão, pelas crenças 

seculares, de que a crença no sobrenatural não é necessária para o uso efetivo do ritual. 

Se tal desdobramento será bom ou ruim para a humanidade, esta é uma questão 

irrelevante para a predição; o processo é inevitável (STARK & BAINBRIDGE, 2008, p. 

16) (STARK & BAINBRIDGE, 1985, p. 430). 

Como, segundo Stark e Bainbridge, esta previsão está longe de se realizar, ainda 

vale a pena adquirir uma compreensão teórica da religião nos dias atuais. A empreitada 

starkiana/bainbridgiana de teorizar a religião quer aproximar a metodologia das ciências 

naturais às ciências sociais. Sua intenção é elaborar uma teoria dedutiva capaz de se 

manter diante dos cânones modernos de falseabilidade segundo a teoria da ciência 

popperiana (POPPER, 1959). 

Nesse sentido, Stark e Bainbridge se afastam da tradição das ciências sociais que 

somente descrevem ou classificam em tipos, pois elas costumam ser indutivas. Stark e 

Bainbridge são suficientemente humianos para defenderem que a indução é incapaz de 

levar a leis gerais. Para ele, uma teoria é válida não porque é inquestionável, mas 

exatamente porque pode ser questionável, falseável, como diria Popper. 

A definição que Stark e Bainbridge oferecem da teoria é “um grupo de 

enunciados sobre as relações entre um conjunto de conceitos abstratos” (STARK & 

BAINBRIDGE, 2008, p. 18). As teorias dedutivas partem de princípios básicos 

(axiomas), para a partir deles, por meio da lógica, inferir enunciados (proposições) 

passíveis de verificação. E a teoria funciona como um processo que se retroalimenta e 

que pode ser revisto. Se uma proposição, por exemplo, é falseada, procura-se a forma 

mais econômica para retificá-la e rever a teoria como um todo. Work in progress, a 

teoria se mantém viva e é revista conforme é aplicada e verificada no confronto com a 

realidade. 

Um dos grandes méritos das teorias dedutivas é poderem levar a resultados 

inesperados, bem diferentes do que o senso comum poderia prever. Citando mais uma 

vez Popper, Stark lembra o exemplo de Einstein sobre a curvatura da luz. Na época, 

ninguém, além do próprio físico e de seus seguidores, acreditava que a luz estivesse 
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sujeita ao efeito da força gravitacional. Isso parecia pouco “lógico”. Mas essa ideia, 

derivada da teoria geral da relatividade, uma teoria dedutiva, foi confirmada 

posteriormente por evidências empíricas (STARK, 2004, p. 2). 

“Resumindo, uma teoria dedutiva é uma tentativa de enunciar os princípios 

elementares que dizem respeito a algum fenômeno. Se estes princípios forem corretos, 

então poderemos deduzir o que pode e o que não pode acontecer, e entender o porquê” 

(STARK & BAINBRIDGE, 2008, p. 20). Nem por isso Stark e Bainbridge são ingênuos 

em pensar que a teoria dê conta de toda a realidade em seus mínimos detalhes, podendo 

prever exatamente o que pode acontecer. Como um recorte do real, uma ambientação 

perfeita do fenômeno, a teoria precisa do complemento experimental para que as 

variáveis em jogo possam ser percebidas. Em ciências onde a experimentação é 

possível, isso não é tão difícil. Mas em uma teoria da religião é difícil fazer 

experimentos empíricos. A solução é a análise múltipla dos fenômenos já existentes 

para tentar manter constantes as variáveis externas e não tomar como conclusivo o 

primeiro resultado, pois ele pode estar condicionado por outros fatores. 

A teoria dedutiva da religião proposta por Stark e Bainbridge parte, portanto, de 

sete axiomas sobre os seres humanos e como eles se comportam. Com base nesses 

axiomas, os autores explicam como a religião atende aos indivíduos de acordo com seu 

poder. Mas, antes de chegar propriamente à religião, os autores precisam passar 

necessariamente pelos processos sociais e culturais básicos. Dentro desse quadro é que 

as instituições religiosas nascem e se desenvolvem. Uma vez explicada a gênese 

religiosa dentro do quadro social, os autores explicam a formação de seitas, a formação 

de cultos e como as pessoas se afiliam a ambos. Aqui entra em cena a secularização, 

como a perda que as religiões tradicionais sofrem de seu poder original, dando lugar a 

novos movimentos religiosos como seitas e sobretudo novos cultos. 

2.2 A construção social da realidade como busca de recompensa e 

evitação de custos  

Desde o início da antropologia e da sociologia, defendeu-se uma relação íntima 

entre a natureza das sociedades e a natureza dos deuses. Durkheim, levando isso ao 

extremo, identificou o objeto da devoção religiosa com a sociedade em si, provindo daí 

sua definição funcional de religião passível de confusão ao não postular o elemento 

sobrenatural (DURKHEIM, 1996). Mas, segundo Stark e Bainbridge, nenhum dos 
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autores clássicos se preocupou de fato com uma teorização da religião, que, para eles, 

tem como chave a categoria de troca. 

Para empreender tamanha tarefa, Stark e Bainbridge recuam aos princípios 

gerais acerca do desenvolvimento social e cultural, para só então, depois de o terreno 

estar pronto, abordar a religião como fornecedora de compensadores sobrenaturais e 

recompensas sociais. 

A sociedade não é nem estática nem volátil, mas sim uma rede de estruturas 

relativamente estáveis de trocas de recompensas voltadas para o lucro, o benefício. 

Essas trocas variarão segundo o interesse dos atores envolvidos e de seus poderes de 

troca. “Viver é um trabalho, um exercício constante da ação individual contra o meio 

ambiente, o que inclui trocas sucessivas com outros humanos” (STARK & 

BAINBRIDGE, 2008, p. 76). E essas trocas tenderão a acontecer entre os mesmos 

parceiros segundo os mesmos padrões, pois como já deram certo tenderão a ser 

repetidas. Sendo assim, a própria relação com outros indivíduos se torna uma 

recompensa de alto valor, pois facilita a troca. Ao ampliar o número de parceiros de 

troca, o indivíduo amplia suas possibilidades de obtenção de diferentes recompensas e 

evita que um único fornecedor monopolize a recompensa e faça com que seu valor de 

troca suba muito. “Na busca por custos relativamente baixos, é aconselhável que os 

humanos desenvolvam relações com múltiplos fornecedores, mesmo que seu número 

seja limitado pelo custo da experimentação de muitos parceiros de troca” (STARK & 

BAINBRIDGE, 2008, p. 78). Para Stark e Bainbridge, portanto, a socialização não 

depende necessariamente de um instinto, mas pode ser explicada pelo interesse em 

manter contato com vistas a realizar trocas. 

Com base nisso, Stark e Bainbridge estabelecem uma distinção entre cultura e 

sociedade. Enquanto uma cultura é composta de explicações (“complexo total de 

explicações trocadas pelos humanos”, definição 30), a sociedade é composta de trocas. 

Essas trocas podem dar-se em uma rede aberta ou fechada. Quando a rede é fechada, 

tem-se uma sociedade: “Uma sociedade é a estrutura fechada de relações [trocas] 

sociais” (definição 29). A vantagem dessa definição é não fazer referência às condições 

exteriores a ela. Normalmente, as sociedades tendem a agir como unidades em relação a 

outras sociedades. Um inimigo comum faz com que a coesão social de um grupo 
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aumente. Nesse caso, um altruísmo intragrupal é uma forma de egoísmo coletivo contra 

os externos. 

Para sobreviver e crescer, a sociedade cria cultura, que se dá por meio da 

acumulação e transmissão de explicações ao longo do tempo: 

Os humanos buscam explicações sobre como as recompensas podem ser obtidas e os 

custos, evitados. Fazem-no por meio de experimentação com o meio ambiente e das 

trocas com outras pessoas. A isto chamamos aprendizado. Conforme os humanos 

trocam explicações uns com os outros, a experiência de muitos se torna social, a bem 

dizer, compartilhada. Posto que é aprendida, a cultura é não genética, ainda que, 

obviamente, toda ação humana tenha uma base biológica. A cultura compreende o 

software da mente e o hardware da tecnologia (STARK & BAINBRIDGE, 2008, p. 83). 

Por mais que seus resultados sejam exteriores, a cultura não está fora mas sim 

dentro da mente humana, pois diz respeito às explicações. As religiões são sistemas 

culturais, pois fornecem um conjunto de explicações que funcionam como uma unidade, 

podem ser tomadas como uma única grande explicação. Quando as explicações não são 

conectadas entre si por fatores internos, mas sim por fatores externos, temos não uma 

religião mas sim uma cultura. O que mantém uma cultura é a sociedade. E uma 

sociedade pode conter diversos sistemas culturais. Não existe sistema cultural, porém, 

que atenda a todas as necessidades humanas. 

Segundo a proposição 40, “os humanos retêm a cultura que parece ser mais 

recompensadora”, a que parece funcionar melhor. O verbo “parecer” tem um importante 

papel aqui. Stark e Bainbridge poderiam ter usado uma terminologia mais evolucionista, 

como “adaptação”, “seleção natural”, “sobrevivência do mais forte”. Mas nem sempre é 

o que acontece. Em termos culturais, nem sempre se mantém o que é mais 

recompensador. Às vezes pode ocorrer que se mantenha o que é considerado mais 

compensador, uma vez que a manutenção cultural passa pela explicação mais plausível 

dos fenômenos, e não pela sua eficiência em si. Desde que as avaliações equivocadas 

não comprometam a sobrevivência, elas podem ter lugar na história da sociedade e se 

perpetuarem até serem questionadas e refutadas como ineficientes. 

A complexidade de uma cultura é proporcional a suas trocas. Quanto maior o 

número de seus membros e quanto mais duradoura no tempo, maior será a 

complexidade da cultura, desde que fatores como o isolamento ou a servidão não 
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interfiram. Isso leva a concluir que “as sociedades, assim como os indivíduos, 

alcançarão recompensas progressivamente maiores, incluindo explicações mais 

eficazes, quando o mercado de interação estiver livre para funcionar à vontade” 

(STARK & BAINBRIDGE, 2008, p. 90). 

Mas, quanto mais complexa for uma cultura, menos poderá ser controlada por 

um único indivíduo, o que o levará a estabelecer trocas com outros indivíduos. Uma 

cultura complexa leva necessariamente à especialização cultural, ao aperfeiçoamento 

dos indivíduos em parte de sua cultura, surgindo assim os especialistas e a divisão social 

do trabalho. 

Conforme a cultura vai se diferenciando e soluções vão sendo dadas aos 

problemas, os especialistas culturais tentam agrupá-las em sistemas mais simples. 

Quando isso é possível, as especializações culturais evoluem para sistemas culturais. As 

inúmeras descobertas esparsas sobre os elementos químicos puderam ser sistematizadas 

na tabela periódica esboçada pelo russo Dmitri Mendeleiev, por exemplo. Mas quando 

as especializações culturais não permitem uma síntese, ou seja, não conseguem evoluir 

para sistemas culturais, perduram no tempo ou separadas ou estabelecendo trocas entre 

si para alcançar recompensas. 

Para Stark e Bainbridge, a religião está ligada às necessidades e atividades 

humanas básicas, pois ela teria surgido ainda em grupos humanos bastante primitivos. 

Teórico dedutivo, Stark e Bainbridge defendem que as mesmas propriedades 

elementares religiosas presentes nos primórdios estariam ainda atuando no homem 

moderno, pois suas bases são os elementos de uma teoria geral da ação humana. 

A primeira constatação dessa teoria geral da ação humana é de que “a percepção 

e a ação humanas dão-se ao longo do tempo, do passado para o futuro” (axioma 1). Este 

axioma, segundo Stark uma contribuição decisiva de Bainbridge, ao situar o 

comportamento humano no tempo, facilitou a explicação de diversos fenômenos 

religiosos (STARK, 2004, p. 10). A segunda é de que “os seres humanos buscam o que 

percebem ser recompensas e evitam o que percebem ser custos” (axioma 2). Esse talvez 

seja o grande postulado da teoria escolha racional. Recompensas e custos se relacionam 

reciprocamente, pois uma recompensa não alcançada é um custo, enquanto um custo 

evitado é uma recompensa. Como as recompensas não são todas iguais, não têm todas o 

mesmo valor, “algumas vezes uma recompensa pode ser obtida a um custo menor do 



41 

que o custo decorrente da renúncia a esta recompensa” (P2), o que faz com que a ação 

humana seja vantajosa. A diferença no valor das recompensas faz com que haja ação 

humana e troca, os elementos básicos da vida social. 

Se esse é o cenário possível da ação humana, resta saber quais são as 

características necessárias de seu ator: “A ação humana é orientada por um sistema de 

processamento de informações complexo, porém finito, de modo a identificar problemas 

e buscar soluções para eles” (axioma 4). E a solução desses problemas acontece por 

meio das explicações sobre como recompensas e custos funcionam. As próprias 

explicações podem se tornar recompensas, pois de certa maneira satisfazem ao dar uma 

resposta. 

Mas a busca por recompensa encontra um limite: “Algumas recompensas 

desejadas têm uma oferta limitada; algumas nem sequer existem” (axioma 5). Quando 

se trata do conjunto das recompensas, a demanda é sempre maior do que a oferta. Além 

disso, “a maioria das recompensas almejadas pelas pessoas é destruída quando usada” 

(axioma 6), como por exemplo a comida e o prazer. 

A busca por recompensas faz com que os humanos mantenham relações de 

troca. Como as recompensas têm valores variados, inclusive segundo o interesse de cada 

ator envolvido, isso permite que as trocas aconteçam. E “as pessoas nunca se envolvem 

nessas trocas sem objetivo. Toda a nossa discussão explica que elas tendem a agir 

racionalmente para maximizar os benefícios e minimizar os prejuízos” (STARK & 

BAINBRIDGE, 2008, p. 43). Trata-se, aqui, das razões de troca, as recompensas 

líquidas sobre os custos. 

“Os atributos individuais e sociais que conferem poder [grau de controle sobre a 

própria razão de troca] são desigualmente distribuídos entre as pessoas e grupos de uma 

sociedade” (axioma 7). Ter poder, portanto, é ter o controle da razão de troca. É natural, 

então, que as recompensas limitadas tendam a ser monopolizadas pelos mais poderosos, 

os que detêm o domínio sobre a razão de troca. 

O fato de as recompensas serem limitadas e muitas vezes monopolizadas pelos 

poderosos leva à criação de compensadores, “postulações de recompensa de acordo com 

explicações não imediatamente suscetíveis a uma avaliação não ambígua” (definição 

18). O conceito de “compensador” é a chave da teoria da religião 

starkiana/bainbridgiana. Quando os indivíduos não conseguem obter recompensas, 
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costumam aceitar explicações que ofereçam apenas compensadores. E todas as 

sociedades fazem uso de compensadores, sendo o mais universal deles a promessa de 

superação da morte. Uma vez que não existem recompensas que garantam a superação 

da morte, a promessa de imortalidade é um compensador bastante forte. Não se pode 

emitir um juízo de valor sobre os compensadores, pois eles são promessas que podem 

ou não se cumprir. Isso dá a eles um poder enorme. Mas pode ocorrer que haja uma 

razão de troca que substitua um compensador por outro ou inclusive por uma 

recompensa. Caros de serem mantidos, os compensadores são uma solução provisória, e 

quem os têm procura sempre uma recompensa em seu lugar. Isso está definido na 

proposição 18 da teoria: “Os seres humanos preferem recompensas a compensadores e 

tentam trocar compensadores por recompensas”. 

Mas, se a recompensa não existe, se ela se confunde com o compensador ou se 

quem a procura não tem poder para obtê-la, este último tende a ficar com 

compensadores. Um exemplo do primeiro caso é a imortalidade: uma vez que os seres 

humanos não dispõem dela, preferem os compensadores religiosos que prometem uma 

vida pós-morte. Se o indivíduo não sabe distinguir entre uma recompensa e um 

compensador, certamente confundirá ambos e não será capaz de estabelecer uma boa 

razão de troca. Fica igualmente incapaz de obter recompensas se não tiver a razão de 

troca, o poder para alcançar recompensas. 

O monopólio dos bens por parte dos poderosos faz com que os despossuídos 

aceitem mais os compensadores. Entre os religiosos pobres, por exemplo, é comum 

definir a riqueza como algo pecaminoso, transformando a impossibilidade de alcançá-la 

em um compensador que promete os céus (“bem-aventurados os pobres, porque deles é 

o Reino dos Céus...”). “Entretanto, conforme a P18, ao mudarem as circunstâncias 

econômicas de tais grupos, eles rapidamente tenderão a tornarem-se mundanos e 

materialistas” (STARK & BAINBRIDGE, 2008, p. 51). 

2.3 A religião como sistema de compensadores gerais baseados em 

suposições sobrenaturais  

Neste ponto é que Stark e Bainbridge estabelecem seu conceito de religião como 

“sistemas de compensadores gerais baseados em suposições sobrenaturais [forças além 

ou exteriores à natureza que podem suspender, alterar ou ignorar as forças físicas]” 

(STARK & BAINBRIDGE, 2008, p. 52). Em sua definição de religião, Stark e 
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Bainbridge se afastam da tradição funcionalista durkheimiana, que rejeita o critério 

sobrenatural para incluir o budismo como religião. Para Stark e Bainbridge, o risco de 

uma definição demasiado inclusiva, como a durkheimiana, é considerar religião tanto o 

racionalismo científico quanto o comunismo. 

Stark e Bainbridge seguem aqui Peter L. Berger. Para este último, as definições 

não são verdadeiras ou falsas, mas sim adequadas ou inadequadas. Não se pode emitir 

um juízo de valor sobre elas, mas apenas verificar sua pertinência dentro de uma teoria. 

Para Berger, uma teoria sobre a religião precisa partir de uma definição substancial do 

termo, para não incorrer em ambiguidade. Weber, por exemplo, segundo Berger, não 

apresentou explicitamente uma definição de religião, mas operou com uma implícita de 

tipo mais substancial, seguindo a Religionswissenschaft de seu tempo. Já Durkheim 

apresentou uma definição mais funcional da religião. Seguindo a tradição durkheimiana, 

Thomas Luckmann ofereceu uma definição de religião como autotranscendência 

simbólica (universo simbólico autotranscendente). Essa definição permite que se 

considere religião toda empreitada humana de autotranscendência, como a ciência 

moderna, o que, para Berger, geraria grande confusão (1985, pp. 181-184). 

O outro traço marcante da definição starkiana/bainbridgiana da religião é 

considerá-la um sistema de compensadores gerais sobrenaturais. Essa característica 

permite uma diferenciação entre religião e magia, uma vez que esta última se define por 

um conjunto de compensadores específicos, de menor generalidade que os identificados 

na religião. Neste ponto, Stark e Bainbridge são durkheimianos. O sociólogo francês já 

havia chamado a atenção para o fato de que a magia não está preocupada com o 

significado do universo, mas apenas com sua manipulação para fins bem específicos, 

estando voltada para a verificação empírica, o que a aproxima da ciência. 

Para diferenciar a magia da ciência, Stark e Bainbridge recorrem ao critério 

weberiano da verificação empírica: 

Somente nós, julgando a partir de nossa visão moderna da natureza, podemos 

diferenciar objetivamente em tal comportamento os atributos de causalidade que são 

corretos dos que são falaciosos, e então designar as atribuições falaciosas de causação 

como irracionais, e os atos correspondentes como magia (WEBER, 1963, p. 2). 

A magia é uma solução na falta de meios melhores de avaliação. Os meios que 

fornecem uma explicação mais causal e empírica dos fatos é a própria ciência. A magia, 
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portanto, é definida por Stark e Bainbridge como “compensadores oferecidos como 

explicações corretas não passíveis de avaliação empírica e consideradas insatisfatórias 

se devidamente avaliadas” (STARK & BAINBRIDGE, 2008, p. 55). 

A religião oferece compensadores, explicações para questões de significado 

último. Ela fornece respostas tanto ao modo como grandes recompensas podem ser 

obtidas quanto ao motivo pelo qual é preciso pagar custos altos para isso acontecer. A 

própria busca de propósito para a vida é a busca por um compensador religioso. Buscar 

um propósito no universo, uma finalidade, é partir do princípio de que existe uma 

consciência por trás dele. O significado último passa, então, pela suposição da 

existência de uma consciência sobrenatural, que está além da empiricidade e que 

implica não uma recompensa direta, mas sim um compensador. 

A oferta desses compensadores religiosos é feita normalmente por organizações 

religiosas, “empreendimentos sociais cujo propósito principal é criar, manter e trocar 

compensadores gerais com base sobrenatural” (definição 23). Essas organizações se 

esforçam por oferecer os compensadores e manter sua plausibilidade, mas elas também 

podem oferecer recompensas. É o caso, por exemplo, da recompensa do status e poder 

dentro de uma organização religiosa. Mesmo que seus membros busquem 

compensadores gerais, podem dentro dela galgar postos, os quais são recompensas bem 

concretas. Portanto, o poder tanto de um indivíduo quanto de um grupo religioso 

depende da capacidade de obtenção de recompensas no grupo. Ao assumir a liderança 

de um grupo, o indivíduo aumenta seu poder, sua razão de troca. 

Para Stark e Bainbridge, a distinção entre igreja e seita está em paralelo com as 

noções de recompensas e compensadores. A igreja tem baixa participação e pouca 

tensão com o ambiente social e cultural circundante. Já a seita está em tensão com o 

ambiente social e cultural que a rodeia. Desse modo, enquanto a igreja enfatiza as 

recompensas diretas, a seita realça os compensadores. O comportamento de seita pode 

ocorrer mesmo dentro de uma igreja, por parte de alguns membros mais emocionalistas, 

por exemplo. 

A teoria starkiana/bainbridgiana da religião levou a conclusões contrárias ao 

senso comum da sociologia. Uma delas diz respeito à relação entre status 

socioeconômico e comportamento religioso. Desde os clássicos da sociologia religiosa, 

estabeleceu-se que a principal função social da religião era confortar os pobres. Mas 
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pesquisas desde a década de 1960 nos Estados Unidos revelaram que a frequência às 

igrejas não era o modo pelo qual os pobres manifestavam sua religiosidade. Percebeu-se 

que a afiliação religiosa era uma atitude muito mais das classes média e alta. Isso 

acontece porque o comprometimento religioso não está pautado única e exclusivamente 

na privação, mas pode expressar algum tipo de privilégio que interessa inclusive às 

classes mais favorecidas. “A privação pode ser a mola principal da formação da seita, 

mas não serve para explicar por que as seitas são apreendidas e transformadas em 

igrejas pelos privilegiados” (STARK & BAINBRIDGE, 2008, p. 68). Pobres podem 

procurar na religião o consolo para seus problemas financeiros, mas ricos também 

encontram nela uma resposta para o grande enigma da mortalidade humana. Esse 

conflito de interesses nos corpos religiosos permite uma teorização do cisma, da 

transformação de organizações religiosas e, em última instância, do fenômeno da 

secularização, que será abordado mais adiante. 

A religião é um sistema cultural que emerge como uma unidade relativamente 

integrada. Ela é, na verdade, “um sistema de compensadores gerais baseados em 

suposições sobrenaturais” (definição 22). Ela evolui de uma especialidade, conforme 

novas explicações são geradas e as antigas são descartadas. Sua evolução ocorre com 

certa facilidade porque os fatos do mundo natural não podem desqualificar muitos de 

seus postulados, na maioria de base sobrenatural. Ou seja, ela não pode ser avaliada por 

nenhum teste empírico. 

As organizações sociais religiosas surgem, consequentemente, para prover a 

recompensa religiosa. Seu trabalho é especializado, pois a produção de compensadores 

gerais demanda muito esforço coletivo tanto de produção quanto de distribuição. 

Algumas especializações culturais produzirão mais poder que outras, terão uma 

melhor razão de troca devido a suas ofertas. Surgem, assim, as classes, grupos com 

razão de troca semelhante. Ao não limitar o poder à economia, Stark e Bainbridge se 

afastam de Marx e seguem mais Weber. 

Preparando ainda mais o terreno para a compreensão da religião, Stark e 

Bainbridge teorizam sobre o Estado e sua força de coerção. “Coerção é uma estratégia 

de interação que consiste em ameaçar para infligir altos custos aos outros, impondo 

sobre eles razões de troca que estão abaixo do valor de mercado” (definição 38). 

Quando as pessoas trocam livremente, há mercado, pois há escolha; quando não, há 
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coerção, pois a razão da troca é a evitação de custos maiores. A troca coercitiva se 

diferencia da troca normal pelo fato de ser unilateral. E a coerção está na própria 

definição de Estado. Se o “Estado é o monopólio dos meios culturais de coerção por 

parte de um grupo de especialistas claramente diferenciados” (definição 41), aqueles 

que comandam o Estado, os que decidem monopolisticamente quando e contra quem a 

coerção será usada, constituem a elite política. Esse mesmo grupo será fundamental para 

entender a manutenção ao longo do tempo de uma religião dentro de uma sociedade. 

Voltando à religião, Stark e Bainbridge entendem os deuses como os parceiros 

de troca quando os seres humanos buscam recompensas sobrenaturais. Eles são 

concebidos como tendo atributos de consciência e desejo. Este último permite que se 

envolvam em trocas, pois assim os seres humanos têm algo a lhes oferecer. Para a 

mente humana, é impossível imaginar um ser que aja sobre o mundo e não tenha 

intenções. Os deuses podem desejar tudo o que os humanos podem oferecer: coisas 

materiais, adoração, submissão, afeto etc. Para saber a vontade dos deuses, normalmente 

surgem intermediários humanos. 

Em razão da dificuldade de relação com os deuses, os humanos costumam optar 

por alternativas mais baratas e fáceis do que a troca com os deuses. Aqui Stark e 

Bainbridge chamam a atenção para uma importante intuição do antropólogo Bronislaw 

Malinowski que vai contra o senso comum de que a mente primitiva costuma ser 

irracional. Segundo Malinowski, o homem primitivo 

sabe tanto quanto você que existem condições e causas naturais, e por suas observações 

também sabe que é capaz de controlar estas forças naturais por meio de esforços 

mentais e físicos. Seu conhecimento é limitado, sem dúvida, mas neste assunto ele é 

confiável e seguro comparado ao misticismo. Se as cercas são quebradas e derrubadas, 

se a semente é destruída, se secar ou for levada por uma enxurrada, ele não recorrerá à 

magia, mas ao trabalho guiado pelo conhecimento e pela razão (MALINOWSKI, 1948, 

pp. 11-12). 

Uma vez que o homem primitivo não dispõe de previsões meteorológicas ou de 

agrotóxicos que protejam suas plantações, apela para a magia nesses casos, e só nesses. 

Sendo assim, a religião pode ser concebida não como um impulso irracional, mas antes 

como uma atividade racional humana, ou seja, “os sistemas de compensadores 

religiosos surgem dos mesmos processos de raciocínio, experimentação e erro, assim 
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como outros aspectos da cultura humana” (STARK & BAINBRIDGE, 2008, p. 109). 

Aliás, a religião, para Stark e Bainbridge, surge da reação humana contra a 

irracionalidade, mas os deuses são abandonados quando as pessoas encontram em outro 

lugar as recompensas que até então eram encontradas neles. 

Conforme a sociedade se torna cosmopolita, seus deuses ganham em alcance e 

diminuem em número. Ao ganharem maiores responsabilidades, os deuses assumem 

atribuições que antes faziam parte de outros deuses. Isso não significa um caminho 

“natural” rumo ao monoteísmo. Experiências desse tipo, como o unitarismo americano 

ou o deísmo europeu, acabam desembocando no secularismo, pois, ao elevarem Deus ao 

último estágio, acabaram esvaziando as características sobrenaturais que definem o 

religioso. Foi isso que aconteceu com o profetismo judaico e com o protestantismo 

calvinista estudado por Weber (1921) (2004) e reafirmado por Berger (1985). 

Mesmo as religiões que se consideram monoteístas acabam tendo muitos outros 

seres sobrenaturais: 

No judaísmo, além de Javé, existem vários anjos, um ser maligno subordinado mas 

extremamente poderoso (Satanás) e inúmeros demônios e espíritos. De fato, o Antigo 

Testamento reconhece a existência de muitos deuses, ainda que sejam considerados 

inferiores a Javé. A mesma multiplicidade de seres sobrenaturais é encontrada no 

“monoteísmo” cristão. Além do Deus do judaísmo, o cristianismo inclui Jesus Cristo e o 

Espírito Santo para formar a Santíssima Trindade. E algumas denominações cristãs 

chegam, inclusive, a atribuir um status significativamente sobrenatural a Maria e aos 

santos. O islã também admite um elenco de espíritos inferiores, tanto benignos quanto 

malignos, além de Alá (STARK & BAINBRIDGE, 2008, p. 112). 

Vale acrescentar aqui que o monoteísmo judaico, por exemplo, é um longo 

processo que agrega tradições diferentes como a javista e a eloísta. Antes do 

monoteísmo, o Israel antigo passou também por uma fase henoteísta, ou seja, seu deus 

era o maior entre os deuses inimigos, como Baal. 

Segundo Stark e Bainbridge, a redução mínima necessária para que uma religião 

se mantenha é uma espécie de maniqueísmo, ou seja, no mínimo dois deuses, um do 

bem e outro do mal. 

Este é o momento de inserir no debate os especialistas religiosos como a elite 

social religiosa que produz organizações religiosas estáveis. Os parágrafos a seguir 
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explicarão também por que a magia, diferentemente da religião, é incapaz de manter 

organizações estáveis. 

A especialização religiosa é uma decorrência do princípio de que, “quanto mais 

valiosa ou genérica uma recompensa, mais difícil a avaliação das explicações sobre 

como obtê-la” (proposição 13). E aqui entram os especialistas como atravessadores para 

essa recompensa genérica. É próprio do limite existencial de um indivíduo interessado 

em recompensas gerais precisar contar com especialistas. Sua existência é tempo 

insuficiente para avaliar pessoalmente todas as explicações que utiliza. Assim, deve 

confiar em especialistas capazes de avaliar o que é melhor. Então, o valor dessas 

explicações é definido por outros, que as trocam. “Na ausência de um padrão mais 

convincente, o valor que um indivíduo atribui a uma recompensa é definido pelo valor 

de mercado daquela recompensa estabelecido por meio de trocas com outras pessoas” 

(proposição 64). 

Nesse sentido, a fé deriva de outras pessoas. Em sociedades simples, os jovens a 

recebem dos pais; já em sociedades avançadas, além dos pais, operam organizações 

religiosas formais, como as igrejas. Os especialistas oferecem recompensas mais 

confiáveis porque mais convincentes. Quanto maior o número de fornecedores que 

oferecem as mesmas explicações, maior será o valor das explicações. Por isso, 

especialistas tendem a se organizar em uma cultura especializada, a se transformar em 

uma corporação. 

A especialidade religiosa, por não exigir testes empíricos em razão de trabalhar 

com compensadores gerais sobrenaturais, costuma surgir mais rapidamente que a 

política e a ciência. Portanto, “a religião estará entre as primeiras especialidades 

culturais a emergir no desenvolvimento das sociedades” (proposição 70). Logo que 

surgem em uma sociedade, os especialistas religiosos tenderão a se reunir em 

organizações em busca do monopólio religioso. O monopólio é buscado porque há mais 

fé em um conjunto de crenças religiosas quando não houver concorrência, quando todos 

os fornecedores concordarem. 

Nas sociedades pequenas, o monopólio é relativamente fácil de ser alcançado. 

Mas nas sociedades complexas, com diferentes compensadores religiosos, o monopólio 

só é alcançado mediante a coerção, mediante o apoio do Estado. Enquanto não houver 

Estado, não haverá monopólio religioso. 
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Dentro do monopólio religioso possibilitado pela coerção estatal, os especialistas 

religiosos desempenham o papel de mediadores tanto entre homens e deuses quanto 

entre cidadãos e Estado. No fracasso em buscar sozinho uma recompensa, o indivíduo 

buscará um parceiro de troca. É o que acontece com a recompensa religiosa, que, 

geralmente indisponível, em razão de sua complexidade, ao acesso direto, acaba sendo 

procurada pelo indivíduo nos especialistas religiosos, seus parceiros de trocas religiosas. 

Visto que os deuses, embora dotados de vontade e consciência, são inacessíveis 

ao contato direto com a maioria das pessoas, os termos das trocas com eles são 

livremente definidos pelos especialistas religiosos, o que lhes faculta o direito de 

influenciar normas, as regras que determinam quais comportamentos são esperados ou 

proibidos nas trocas religiosas. Ao promulgarem normas atribuídas aos deuses, os 

especialistas religiosos aumentam o total de recompensas possuídas pelos indivíduos 

como grupo, aumentando assim sua capacidade de troca futura. 

Nessa dinâmica, a religião proporciona duas vantagens ao grupo. A primeira é 

uma preocupação com o maior bem possível ao maior número de pessoas; a segunda é a 

ênfase no comportamento que produz lucros consistentes e duradouros em vez de 

consumo imediato. Ajudando a controlar os impulsos individuais que levariam ao fim 

do grupo, a religião ajuda na manutenção e desenvolvimento da vida social. 

Tem-se aqui a reciprocidade entre religião e Estado. Se aquela tinha neste último 

a ajuda coercitiva para eliminar religiões concorrentes, o Estado tem na religião a 

capacidade de promulgar normas atribuídas originalmente aos deuses, como a doutrina 

do direito divino. “Em sociedades cosmopolitas e socialmente complexas, uma 

organização religiosa dominante promulgará normas, atribuídas originalmente aos 

deuses, que aumentam as recompensas que fluem para o Estado” (proposição 84). 

Mas a religião não é apenas uma ferramenta do Estado. Ela também limita o 

poder deste sobre os indivíduos, pois ela tem interesse em que os cidadãos estabeleçam 

trocas positivas com ela. “Os especialistas religiosos promulgam normas, atribuídas 

originalmente aos deuses, que limitam o potencial repressivo do Estado” (proposição 

85). Os especialistas religiosos sabem que desfrutam de grande poder e o usam na 

mediação entre Estado e cidadãos, equilibrando-se conforme as trocas mais favoráveis 

ao grupo religioso. O poder das elites religiosas será buscado pelos poderosos, que 

tenderão a fazer parte desta elite ou controlá-la. 
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Como os compensadores religiosos muito gerais, como a imortalidade, requerem 

dos indivíduos trocas permanentes e duradouras com os deuses, cria-se assim o 

comprometimento religioso. As religiões florescem como organizações estáveis para 

conseguir manter esses compensadores gerais sobrenaturais. Essas comunidades morais 

coesas exercem grande papel social, como a manutenção de taxas baixas de suicídio, 

conforme demonstrou Durkheim (DURKHEIM, 2003), apesar de seu erro em 

considerar as comunidades católicas mais coesas que as protestantes (POPE, 1976). E 

essa característica de organização é uma das diferenças entre religião e magia. 

Enquanto a religião inclui compensadores gerais, a magia trabalha com 

compensadores menos gerais e recompensas específicas, o que a torna sujeita à 

verificação empírica e próxima à ciência, conforme Weber demonstrou (1963). Por 

exemplo, enquanto a religião promete o triunfo sobre a morte, a magia se limita a curar 

de uma doença. Além disso, a magia pode ou não se basear em suposições 

sobrenaturais, enquanto a religião necessariamente se baseia em suposições 

sobrenaturais. 

Por oferecer resultados específicos, a magia está mais vulnerável ao descrédito 

do que a religião. Stark e Bainbridge definem magia como “compensadores específicos 

que prometem proporcionar recompensas desejadas sem preocupação com as evidências 

relativas aos meios utilizados” (definição 52). Uma vez que os especialistas religiosos 

operam com compensadores gerais não passíveis de verificação empírica, sua 

aproximação da magia é perigosa, pois poderia levar ao descrédito e à acusação de 

charlatanismo. 

Por mais antiga que seja, a promessa da imortalidade se mantém incólume contra 

provas contrárias. Ainda que uma religião comece oferecendo compensadores 

específicos, tenderá a substituí-los por compensadores mais gerais: “Com o tempo, os 

especialistas religiosos tenderão a reduzir a quantidade de magia que oferecem” 

(proposição 93). Mas, se a demanda por magia continuar, outros se especializarão em 

magia, os magos. 

As pessoas se relacionam tanto com religião quanto com magia, buscando na 

religião bem-estar geral e resposta para a vida futura, enquanto na magia necessidades 

específicas e imediatas. Uma vez que cada um dos especialistas supre uma das 

necessidades do indivíduo, magia e religião tendem a conviver em simbiose sincrética. 
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Mas a vida de um mago está em constante risco. Sua sobrevivência depende do 

sucesso em seus serviços. Em sociedades complexas, com grande público potencial, 

apesar de falhar em alguns casos, poderá ter sua atividade compensada por um leque 

grande de clientes. 

No Ocidente, além da perseguição religiosa à magia ou sua integração à própria 

religião, a ciência desempenhou um papel importante no descrédito mágico. Mas há 

bem mais magia presente no Ocidente do que se pensa. Boa parte, por exemplo, de 

terapias psicológicas e propostas políticas, sem fundamento científico algum, podem ser 

classificadas como magia. 

A magia, diferentemente da religião, não pode aumentar de modo significativo a 

fé de seus clientes mediante organizações visíveis e bem conhecidas. A constante prova 

empírica questiona a magia. Juntar um corpo de magos seria uma forma de facilitar seu 

descrédito coletivo. Sendo assim, “os magos não podem forçar os outros a se 

envolverem em padrões de troca estáveis e duradouros” (proposição 96), o que os leva 

ao único caminho de atender a clientes individuais, jamais comandando uma 

organização. Para corroborar essa conclusão, Stark e Bainbridge citam Durkheim: 

Não existe igreja da magia. Entre o mago e os indivíduos que o consultam, bem como 

entre os próprios indivíduos, não existem laços duradouros que os tornem membros da 

mesma comunidade moral, comparável àquela formada pelos crentes no mesmo deus 

[...]. O mago tem uma clientela e não uma igreja, e é bem possível que seus clientes não 

mantenham nenhuma relação entre si, ou mesmo que nem se conheçam; mesmo as 

relações que têm com ele em geral são acidentais e transitórias; são como a do doente 

com seu médico. É verdade que, em certos casos, os magos formam sociedades entre si 

[...]. Mas o que é especialmente importante é que, quando estas sociedades de magia são 

formadas, não incluem todos os adeptos da magia, mas somente os magos [os 

especialistas]; leigos [...] são excluídos [...]. Uma igreja não é uma fraternidade de 

sacerdotes; é uma comunidade moral formada por todos os crentes em uma única fé, 

tanto leigos como sacerdotes. Mas a magia carece de tal comunidade (STARK & 

BAINBRIDGE, 2008, p. 138). 

Para ilustrar isso, Stark e Bainbridge citam o estudo de Mandelbaum que 

detectou nas culturas budista e hindu uma relação simbiótica entre religião e magia 

(1966). Para o contexto brasileiro, vale lembrar a simbiose entre catolicismo e 
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curandeirismo, bastante comum, a ponto de o próprio mago participar dos ritos oficiais 

da religião católica. 

A diferença entre magia e religião leva a concluir que, caso um grupo de magos 

queira ultrapassar o limiar de um culto de clientela, precisa se organizar como religião, 

pois somente quando puderem oferecer compensadores de grande magnitude 

conseguirão o potencial de organização presente nas religiões. Mas para isso precisarão 

oferecer mais do que magia, passando de uma relação de clientelismo a uma relação de 

adesão. 

Uma vez estabelecida a diferença entre magia e religião, deve-se voltar a esta 

última para melhor entender sua tendência a sistemas cada vez mais gerais, bem como 

sua redução no número de deuses e o consequente aumento de poder destes últimos. No 

meio do caminho que leva à redução no número de deuses, as religiões costumam 

operar com características tanto de religião quanto de magia. “Quando uma religião 

proporciona compensadores relativamente específicos, assim como compensadores 

gerais, ela tende a ter uma cultura que inclui semideuses” (proposição 103). É o caso do 

catolicismo, com sua miríade de santos. Se oficialmente se define como monoteísta, o 

catolicismo apresenta uma série de intermediários capazes de fornecer os 

compensadores intermediários, como saúde (São Camilo, Nossa Senhora), amor (Santo 

Antônio) e prosperidade (São Judas Tadeu, Santa Edwiges). Religiões que oferecem 

compensadores específicos tenderão a não tolerar a magia fora dela, pois serão 

competidores diretos entre si (catolicismo). Já religiões que abandonaram os 

compensadores específicos e se restringiram apenas a compensadores muito gerais 

tendem a tolerar as ofertas de compensadores específicos (budismo). 

Aqui surge um grande paradoxo muito relacionado à secularização: “Se uma 

religião evoluir até ter um único deus de alcance infinito, não poderá mais oferecer 

compensadores específicos sobrenaturais como parte de seu sistema cultural e terá 

pouco a oferecer à maioria das pessoas” (proposição 106). Almejado por especialistas 

religiosos como teólogos e místicos, o monoteísmo estrito acaba gerando as condições 

de desinteresse em relação à religião por parte da maioria das pessoas. Um deus único 

de alcance infinito não tem motivos para estabelecer trocas com os humanos. Por isso, 

“o número mínimo de deuses que podem ser a base de uma religião popular são dois, 

um bom e outro mau” (STARK & BAINBRIDGE, 2008, p. 144). Não é gratuita a 
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insistência das religiões no combate ao maligno. De certa forma, a redução mínima a 

que uma religião chega no número de deuses é a postulada por certo maniqueísmo como 

forma de superar o dilema de Epicuro: se Deus é sumamente bom e todo-poderoso, por 

que há o mal? A dualidade entre bem e mal reflete a lógica entre recompensas e custos 

do início da teoria, sem a qual não haveria ação humana. Ao unir bem e mal em um 

único deus, gera-se certa paralisia de ação. No melhor dos casos, tratar-se-ia de um deus 

irracional, não lógico, com o qual não se poderia negociar. Igualmente, negar um deus 

mau significa atribuir o mal à própria condição humana e assim dispensar o deus único 

da luta contra o maligno. Soluções como o puritanismo, que atribuem o mal ao mundo 

físico, dispensando a necessidade de Satanás, encontram em médio prazo grandes 

dificuldades, como, por exemplo, o ódio inevitável a si mesmo como parte do mundo. Já 

a solução liberal de luta contra as estruturas sociais de opressão como luta contra o mal 

oferecem uma solução que acaba não só não se confirmando, pelo fracasso em acabar 

com o mal, mas também reduzindo a solução à ação intramundana, ou seja, dispensando 

a ajuda de um deus transcendente. 

Se o dualismo entre bem e mal, portanto, é a forma mais estável de religião, o 

passo seguinte de monoteísmo estrito leva ao enfraquecimento da religião e deixa um 

vácuo sagrado no qual outra religião pode crescer. Nesse sentido, a secularização não 

significa a extinção da religião, mas o enfraquecimento de algumas organizações 

religiosas específicas, dando espaço para que novas propostas forneçam compensadores 

às demandas religiosas. 

2.4 A secularização como mudança na religião, não como seu fim 

Stark e Bainbridge são taxativos em postular a continuidade da religião ao longo 

da história humana. Para eles, enquanto os seres humanos desejarem recompensas que 

não possam ter e agirem guiados por algo menos que um total conhecimento, 

demandarão religião. “Até que nossos axiomas sejam superados – e os seres humanos 

tornem-se deuses –, as pessoas continuarão a postular deuses capazes de proporcionar as 

recompensas que elas não podem obter sozinhas” (STARK & BAINBRIDGE, 2008, p. 

361). 

Para Stark e Bainbridge, os defensores da tese da secularização erram em 

profetizar não apenas o declínio mas sobretudo o fim de toda a religião. De fato, as 

denominações religiosas tradicionais enfrentam desafios profundos e quiçá sejam 
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incapazes de resistir em razão de sua baixa tensão (igrejas). Mas a religião é muito mais 

que o grupo de organizações de baixa tensão. Cultos e seitas, por definição de alta 

tensão, costumam surgir no vácuo deixado pelas organizações religiosas de baixa 

tensão, pois a demanda por explicações sobrenaturais se mantém presente na sociedade. 

As principais causas da secularização religiosa estão fora da religião. O 

progresso humano faz com que explicações mais convincentes e baratas sejam criadas, 

por exemplo, pela ciência. Esse progresso tem um efeito corrosivo sobre a religião, pois 

apresenta respostas melhores aos desafios que até então eram solucionados por 

compensadores religiosos. Embora somente a religião seja capaz de oferecer 

compensadores gerais sobrenaturais, sistemas culturais alternativos podem oferecer 

compensadores suficientemente gerais que competem de frente com a religião, como a 

ciência (explicações) e a política (poder). 

Como visto anteriormente, dentre os três sistemas culturais (religião, política e 

ciência), a religião é o primeiro a emergir, pois, por lidar com compensadores 

sobrenaturais, não sofre a constante prova da empiricidade. A religião somente depende 

do tempo que a sociedade leva para alcançar o nível de tamanho e complexidade 

suficiente para sustentar organizações formais. 

Por não poder usar de compensadores gerais sobrenaturais como a religião, 

inquestionáveis pelo mundo sensível, a política incipiente frequentemente recorre à 

religião para se sustentar. “O fato de a política depender da religião para completar uma 

ideologia política prova que ela ainda não evoluiu para um sistema cultural” (STARK & 

BAINBRIDGE, 2008, p. 365). 

Se tanto religião quanto política podem se satisfazer com compensadores gerais, 

a ciência não o pode. A ciência é por definição a busca por recompensas, descartando os 

compensadores. Sendo assim, a ciência leva ainda mais tempo para se consolidar, pois 

está constantemente sujeita à avaliação empírica e leva mais tempo para evoluir a 

sistema cultural integrado. Em sua história, a ciência também recorreu à religião para 

obter explicações gerais até desenvolver suas próprias. Um exemplo é a noção de Deus 

como relojoeiro por trás de boa parte da ciência moderna, cujo trabalho era ler a mente 

matemática de Deus escrita nas leis naturais. A ciência nesses moldes apresenta muitas 

afinidades com a religião, como certa teleologia e quase uma escatologia. 
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Por ter surgido antes da política e da ciência, é compreensível que a religião 

tenha fornecido compensadores relativos a essas áreas. E fê-lo como forma de 

sustentação ao sistema cultural. Mas, com a emergência dos dois novos sistemas 

culturais, a religião acabou encontrando adversários de peso. Acostumada a adversários 

como a magia e as seitas, as igrejas, representantes máximos da sistematização 

religiosa, passaram a enfrentar os novos adversários: a política e a ciência. 

Política e ciência tendem a transformar a religião de baixa tensão (igreja) em 

uma especialidade cultural que proporciona somente compensadores de maior 

generalidade. O cristianismo, por exemplo, enfrentou severas críticas por parte da 

ciência evolutiva, até que as igrejas assumiram ser o relato bíblico da criação, por 

exemplo, não um texto sobre ciência, mas sim sobre religião somente, o que reduziu 

drasticamente sua abrangência, excetuando-se os meios criacionistas, que, não obstante 

sua postura, não abrem mão, todavia, das benesses criadas pela ciência evolucionista. 

Por mais que se diga que Galileu não foi punido pela religião, mas sim pela ciência 

ptolomaica de então, o texto bíblico de Josué 10,2, em que Deus detém o sol, de fato foi 

usado como argumento escriturístico para negar a teoria copernicana do heliocentrismo 

diante do geocentrismo ptolomaico. 

Desistindo de encontrar ciência na Bíblia, recentemente, os estudos bíblicos têm-

se voltado mais para uma compreensão ético-política da religião do antigo Israel a fim 

de manter viva uma leitura bíblica em plena modernidade. Difícil vislumbrar até que 

ponto essa leitura poderá trazer luz às sociedades democráticas atuais, pós-clânicas e 

irredutíveis em sua defesa das liberdades individuais e da democracia. 

Mas, no que diz respeito aos compensadores de maior generalidade, a religião, 

cada vez mais afastada da magia e rumando a um monoteísmo estrito, não oferecerá 

mais a seus membros trocas interessantes, uma vez que “a crença em um Deus único e 

bondoso, de alcance infinito, torna desnecessária a troca de recompensas para obter 

compensadores religiosos” (proposição 313). Isso leva a concluir que organizações 

religiosas baseadas na fé em um Deus único, bondoso e de alcance infinito são 

incapazes de permanecer poderosas. 

O processo de perda da plausibilidade de um sistema religioso de baixa tensão é 

lento mas contínuo. Primeiro são feitas tentativas para recompor o sistema. Partes 

problemáticas são substituídas ou recebem nova formulação. Se os seis dias da criação, 
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questionados pela geologia e paleontologia, foram, em uma tentativa inicial de síntese 

religioso-científica, relidos como eras, abriu-se espaço para que a Bíblia fosse 

interpretada como metáfora, perdendo por fim seu status de verdade eterna e 

inquestionável. A inerrância bíblica restringiu-se a questões cada vez menores, pois se 

demonstrou não só sua incompatibilidade com a ciência moderna como também suas 

próprias contradições internas. Já não era suficiente a explicação de que Deus ditara 

certo mas o hagiógrafo teria cochilado, uma vez que quandoque bonus dormitat 

Homerus... 

Sendo assim, “conforme o progresso cultural alcança um nível alto, a religião de 

baixa tensão acomodará suas explicações à ciência, à política e a qualquer outro sistema 

cultural secular [livre de suposições sobrenaturais] que evolua com sucesso” 

(proposição 317). 

Outro fator que leva à erosão religiosa em grupos de baixa tensão é o pluralismo. 

Enquanto um grupo detém, normalmente graças à coerção patrocinada pelo Estado, o 

monopólio religioso, facilmente repele seus opositores. Uma vez perdido o apoio 

estatal, logo surgem opositores, e o monopólio rui. O surgimento de sistemas religiosos 

adversários pode ocorrer tanto interna quanto externamente; no primeiro caso, quando 

uma seita se desenvolve e atinge o status de organização religiosa de baixa tensão, 

competindo com a igreja da qual se originou; no segundo caso, em razão de expansão a 

ou incorporação de tradições religiosas externas. Em ambos os casos, há um 

enfraquecimento, por competição, entre as religiões concorrentes. 

Segundo Stark e Bainbridge, tanto a mobilidade social quanto a geográfica 

contribuem para erodir o comprometimento religioso. Em sociedades não cosmopolitas, 

as relações costumam ser bem mais estáveis, em razão da forte coesão e do fechamento 

do grupo. Nelas, o indivíduo, ainda que demande subjetivamente outras necessidades, 

estará muito mais obrigado, uma vez que cresceu naquele grupo, a aderir à religião 

grupal. Como em sociedades cosmopolitas a mobilidade geográfica individual é muito 

mais fácil, a adesão a novos grupos também é facilitada, bem como a decisão de não 

aderir a nenhum deles. 

Tudo isso leva Stark e Bainbridge a concluírem que “um alto nível de progresso 

cultural produz a secularização [perda progressiva de poder pelas organizações 

religiosas]” (proposição 323). Enquanto gozou de uma parceria com o Estado, a religião 
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foi habilidosa em suprimir sua rival, a ciência, e em favorecer elites tradicionais para 

retardar o desenvolvimento da política como especialização independente. Em situação 

de monopólio religioso, os especialistas políticos incipientes percebem nos religiosos 

adversários que devem ser superados. Embora use a religião como aliada, o poder 

político almeja tornar-se independente dela, a fim de assumir o controle total das 

negociações na sociedade. 

Religião, política e ciência almejam, portanto, uma aliança estável com o Estado. 

A política crescerá como sistema de modo semelhante à religião. Suas explicações mais 

gerais são provavelmente compensadores (revolução, ditadura do proletariado, curso 

inexorável da história), havendo crenças políticas concorrentes atendendo a diferentes 

segmentos da sociedade, os partidos políticos, por exemplo. Nesse sentido, em boa parte 

princípios de desenvolvimento religioso, como cismas e competição entre organizações 

religiosas, são igualmente aplicáveis à política. 

Se o controle efetivo da religião sobre uma sociedade se dá somente mediante a 

aliança com a força coercitiva do Estado, o mesmo ocorre com a política: “Somente 

pelo monopólio pode uma determinada organização política congelar a competição, e 

somente pela coerção proporcionada pelo Estado pode ela alcançar tal monopólio” 

(STARK & BAINBRIDGE, 2008, p. 382). 

Quanto à religião, por mais que busque o monopólio mediante a aliança com o 

Estado, sempre acabará se afastando do Estado ou acabará sendo afastada pelo Estado. 

O motivo é que a atividade primária da religião são os compensadores, enquanto o 

Estado é uma estrutura de poder e das recompensas que armazena. A verdadeira 

teocracia é muito instável. 

Já a união entre política e Estado pode e tende a se manter monopolista. E 

qualquer ameaça a esse monopólio é vista com maus olhos. A religião tradicional, por 

constituir uma ameaça, será suprimida. “O Estado que consiste em um monopólio 

político é um Estado repressivo” (proposição 330). Esse Estado repressivo domina tanto 

a religião quanto a ciência. O Estado gostaria de suprimir por completo a religião, pois 

vê nela um futuro adversário. 

Mas o sistema político acaba caindo em descrédito, pois seus compensadores 

como a igualdade e a melhoria de vida para todos acabam não se realizando. Então o 



58 

Estado busca apoio temporário da religião para se manter no poder e dar novo sentido a 

suas promessas não cumpridas. 

A relação da ciência com a política e com a religião é ambivalente, pois corrói 

tanto os compensadores religiosos quanto os políticos. Ao fornecer explicações 

objetivamente avaliadas, a ciência ameaça tanto a religião quanto a política. Conforme a 

ciência fornece explicações sobre a conduta humana, invade uma área de interesse tanto 

da política quanto da religião. Se os monopólios políticos modernos tendem a suprimir a 

religião, tendem igualmente a controlar a ciência, restringindo a livre pesquisa científica 

mediante o isolamento de sua classe. 

A ciência se diferencia tanto da religião quanto da política por não tender a 

operar mediante organizações monopolísticas. Se a política e a religião lutam pelo 

monopólio como forma de defender seus compensadores do descrédito, a ciência busca 

justamente se superar questionando o estabelecido como regra. Além disso, a descoberta 

dos cientistas tende a se tornar conhecimento público, o que faz com que seu monopólio 

se torne impossível. O monopólio em ciência só se dá mediante sua apropriação por um 

Estado monopolista. Para Stark e Bainbridge, “se a ciência alcançasse a condição de 

sistema cultural no nível geral, ela minaria drasticamente a religião e a política 

ideológica” (STARK & BAINBRIDGE, 2008, p. 388). 

O cenário é pouco favorável à religião caso política e ciência se tornem sistemas 

culturais de grande alcance. Como isso está bastante longe de acontecer, há outros 

caminhos futuros para a religião muito mais prováveis: o reavivamento (seitas) e a 

inovação (cultos). 

As seitas – organizações religiosas desviantes, e por isso de alta tensão, mas com 

crenças e práticas tradicionais, o que as aproxima das igrejas – são o caminho do 

reavivamento. O lento colapso das igrejas dá às seitas um novo mercado. As instituições 

religiosas de baixa tensão acabam gerando uma massa de insatisfeitos que, em seu 

interior, pressionam ao cisma, produzindo seitas de alta tensão com o meio e de grande 

capacidade recrutadora. 

O enfraquecimento das igrejas inicia em sua própria elite, que tende a se tornar 

liberal, a se atualizar a respeito das controvérsias e tendências das ideologias religiosas e 

sobretudo seculares. Enquanto os fiéis solicitam recompensas, os ministros se tornam 

incapazes de proporcionar sequer os respectivos compensadores. Cresce a discrepância 
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entre oferta e procura: os fiéis buscando uma coisa, os ministros cada vez mais 

secularizados oferecendo outra bastante diferente. Insatisfeitos com o que recebem, os 

fiéis tenderão a procurar recompensas em outras denominações religiosas próximas e 

afins. Em sociedades cosmopolitas, livres do monopólio de uma religião, o mercado 

aberto de fato facilita que as pessoas busquem satisfação: 

O declínio do poder das igrejas de baixa tensão, a facilidade de mudança 

denominacional e o contínuo desejo humano por recompensas indisponíveis implicam 

que uma das consequências principais da secularização seja o florescimento da religião, 

não sua eliminação. A secularização produz uma era de reavivamento religioso e 

experimentação [...]. Longe de promover o ecumenismo, a secularização promove o 

sectarismo (STARK & BAINBRIDGE, 2008, p. 393). 

Alguns podem objetar que, se o comportamento de seita crescer para dimensões 

nacionais, a tensão, seu determinante, acabará. No entanto, em sociedades cada vez 

mais globalizadas, é possível que um comportamento de seita alcance dimensões 

nacionais e mantenha a tensão com outras nações, como é o caso do islamismo xiita no 

Irã. Neste país, internamente há um monopólio alcançado com a ajuda coercitiva do 

Estado (igreja local), mas externamente há uma tensão com os países não só do 

Ocidente capitalista, mas inclusive com o comunismo ateu (seita global). 

Mas o desenvolvimento lógico das seitas é rumar para a baixa tensão, ou seja, 

sua transformação em igreja mediante a secularização, as explicações políticas e as 

científicas no seio da sociedade. A arte e os meios de comunicação ajudam a difundir a 

secularização e a relativizar o papel central da religião, oferecendo alternativas que até 

então eram possíveis somente dentro da congregação eclesiástica. 

A ciência e a política não destroem todos os compensadores religiosos que 

poderiam ser postulados, mas tendem a destruir os da religião tradicional, que por sua 

vez assumiu muitos compensadores populares em seu caminho até a sistematização. É 

por isso que se pode concluir que “o processo cultural tende a desacreditar os sistemas 

tradicionais de compensadores” (proposição 343). Nesse sentido, a ciência questiona 

não somente as igrejas mas também as seitas, pois estas se baseiam em muitos 

compensadores tradicionais. 

Nesse contexto, não é difícil que se criem compensadores totalmente novos, 

feitos para se harmonizarem aos desenvolvimentos científicos e políticos mais recentes, 
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que questionam radicalmente muitos compensadores tradicionais. Têm espaço aqui os 

cultos, pois são organizações religiosas desviantes em relação à igreja e inovadores em 

relação às seitas. 

A secularização não suprime a necessidade de compensadores. O próprio 

progresso científico pode suscitar a necessidade de novos compensadores, que poderão 

ser fornecidos por cultos novos: 

A secularização significa a perda de poder por parte das organizações religiosas, o 

declínio concomitante da coerção em nome da tradição religiosa, o descrédito 

progressivo das explicações religiosas tradicionais e o abandono, por parte das igrejas-

padrão, da parcela da magia que elas previamente ofereciam a seus participantes. Essas 

condições estimulam os cultos (STARK & BAINBRIDGE, 2008, p. 399). 

Com o fim da coerção religiosa pelo monopólio, os cultos florescerão sobretudo 

como pseudocientíficos (a cientologia de Hubbard ou o neotaoísmo quântico de Capra) 

ou pseudopolíticos. Uma das vantagens dos cultos em relação a seitas e igrejas é que 

eles podem se inovar para escapar das definições usadas pelo Estado para punir. Em um 

Estado livre, que não pune a inovação religiosa, ficará aberto também o caminho para 

que seitas se transformem em cultos, o que permite a elas uma flexibilidade maior 

diante das inovações apresentadas pela nova cultura secularizada, que critica o modelo 

antigo. Quando as igrejas perdem seu prestígio, as seitas, que se constituem em boa 

medida graças à crítica aos sistemas de baixa tensão, tenderão a se transformar em 

cultos para permanecerem. 

A dinâmica de transformação religiosa desencadeada pela secularização é, 

portanto, o fim das organizações de baixa tensão (igrejas), a transformação gradativa 

das de alta tensão não inovadoras (seitas) em de baixa tensão e a criação de 

organizações de alta tensão inovadoras (cultos) que atendam às novas demandas 

surgidas das não resolvidas pela política e ciência. 

A secularização não é um fenômeno novo, moderno. Esteve presente no 

descrédito operado pela religião dos compensadores oferecidos pela magia, por 

exemplo. Em vez de significar o fim de toda oferta de compensadores gerais 

sobrenaturais, a secularização abre espaço para que novos compensadores deste tipo 

surjam após o descrédito dos tradicionais. Ao postular o fim de compensadores 

específicos, as igrejas não resolveram de vez o problema, mas simplesmente abriram 
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para seitas e cultos a possibilidade de oferecê-los a um público que continua 

demandando-os. 

A secularização, portanto, é uma redução da tensão religiosa com o meio, que 

por sua vez, ao não satisfazer a todos os membros religiosos, leva ao cisma e à 

inovação. Sendo assim, as organizações religiosas mais afetadas são as de baixa tensão. 

Isso por dois motivos: em primeiro lugar por sua tendência inicialmente ao descrédito 

por parte dos novos sistemas culturais (política e ciência) e em seguida à adaptação a 

eles; em segundo lugar, por seu rompimento interno causado pela própria tendência a se 

adaptar ao contexto criado pelos novos sistemas culturais da política e da religião. 

Longe de ser o fim da religião, a secularização, portanto, significa a perda 

progressiva de poder pelas organizações religiosas tradicionais, mas igualmente a 

oportunidade para que movimentos cismáticos e inovadores cresçam. 

2.5 Conclusão 

Propondo-se a audaciosa empreitada de elaborar uma teoria dedutiva da religião 

partindo de poucos axiomas para, com ajuda da lógica, derivar proposições capazes de 

corroborar ou questionar intuições acumuladas ao longo das ciências sociais sobre 

religião, Stark e Bainbridge inovam ao questionar a antiga e consolidada tese da 

secularização até então vigente nos meios acadêmicos, permitindo mais fôlego aos 

estudos sociais da religião. 

O postulado inicial sobre o qual se baseia toda a sua teoria está condensado no 

axioma 2 da teoria: “Os seres humanos buscam o que percebem ser recompensas e 

evitam o que percebem ser custos”. É isso que faz com que os humanos ajam, regidos 

por sua capacidade de discernir o que consideram custos e recompensas e por sua busca 

de estabelecer trocas que tragam recompensa. Como os poderosos tenderão a 

monopolizar as recompensas disponíveis e como nem todas as recompensas podem ser 

alcançadas, criam-se os compensadores como solução provisória até que recompensas 

de fato sejam alcançadas. 

A religião, para Stark e Bainbridge, é o primeiro sistema a emergir e fornecer 

compensadores gerais. A superação da morte, por exemplo, é o mais geral de todos os 

compensadores e não pode ser questionado empiricamente. Por isso, por mais que 

respostas aos demais problemas e necessidades humanas sejam dadas, restará, para 

Stark e Bainbridge, o enigma da imortalidade como desejo humano insaciável tão 
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somente por compensadores gerais sobrenaturais, unicamente possíveis de serem 

oferecidos pela religião. 

Mas isso não significa que a religião seja estática. A dinâmica religiosa é 

pressionada de fora pelos demais sistemas culturais que florescem após a religião 

(política e religião), pois com o tempo eles, sobretudo a ciência, passam a trocar os 

compensadores religiosos por recompensas bastante concretas na vida cotidiana. Assim, 

a religião tenderá a se adequar ao meio, reduzindo sua tensão e abrindo espaço para que 

grupos cismáticos ofereçam resistência a essa adaptação, surgindo assim as seitas. O 

espaço deixado pela falta de oferta de compensadores específicos por parte da religião 

tradicional (igreja) permite que, além das seitas, novos grupos sem vínculo com a 

religião tradicional ofereçam suas propostas no mercado religioso. 

A secularização, portanto, é esse processo que faz com que a organização 

religiosa de baixa tensão perca espaço tanto para a ciência e a política, quanto para as 

seitas e os cultos. A secular é, em vez de o fim da religião, a sua mudança em novas 

formas de organização. 
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CAPÍTULO 3 

CRÍTICAS A BERGER E  

A STARK/BAINBRIDGE  

3.1 Introdução 

Este capítulo trata da crítica aos dois modelos vistos nos capítulos anteriores. O 

Berger analisado no primeiro capítulo é um bom representante da teoria da 

secularização baseada nos monopólios religiosos, ao passo que Stark e Bainbridge, 

vistos no segundo capítulo, representam a teoria da escolha racional em religião. Para 

retomar algumas ideias fundamentais já vistas, o quadro a seguir resume em sinopse os 

dois capítulos anteriores: 

 Berger 
teoria da secularização 

Stark/Bainbridge 
teoria da escolha racional 

Origem  Europeia Americana 
Década da teoria 1960 1980 

Influências Marx, Durkheim, Weber, Schutz,  Smith, Tocqueville 
Teoria Dialética e Fenomenologia Escolha Racional 

Obra O dossel sagrado; elementos para 
uma teoria sociológica da religião 

Uma teoria da religião 

Conceito de religião “A religião é o empreendimento 
humano pelo qual se estabelece 
um cosmos sagrado”(BERGER, 
1985, p. 38) 

“Sistema de compensadores gerais 
baseados em suposições sobrenaturais 
[forças além ou exteriores à natureza 
que podem suspender, alterar ou 
ignorar as forças físicas]” (STARK & 
BAINBRIDGE, 2008, p. 52) 

Conceito de 
secularização 

“O processo pelo qual setores da 
sociedade e da cultura são 
subtraídos à dominação das 
instituições e símbolos religiosos” 
(BERGER, 1985, pp. 119-120) 

“A perda de poder por parte das 
organizações religiosas, o declínio 
concomitante da coerção em nome da 
tradição religiosa, o descrédito 
progressivo das explicações religiosas 
tradicionais e o abandono, por parte 
das igrejas-padrão, da parcela da 
magia que elas previamente ofereciam 
a seus participantes” (STARK & 
BAINBRIDGE, 2008, p. 399) 

Análise Teórica Teórico-empírica 
Modelo econômico Monopólio Mercado 

Visão da história Passado, religioso; 
presente, secularizado 

Passado, menos religioso do que se 
imagina;  
presente, mais religioso do que se 
imagina (demanda religiosa 
relativamente constante ao longo da 
história) 

Tipo de organização 
religiosa principal 

Igrejas Cultos 

Postura religiosa Crente e luterano Agnóstico 
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Este capítulo se subdividirá em duas seções. Na primeira seção, são feitas três 

críticas ao Berger de O dossel sagrado, todas elas ligadas às seções do capítulo I. A 

primeira diz respeito à equivalência entre modernidade, pluralismo e secularização. A 

segunda versa sobre a crença em uma pregressa idade de ouro da religião. A terceira 

questiona o monopólio como modo para manter a religião forte na sociedade. 

Na segunda seção, são feitas igualmente três críticas a Stark e Bainbridge, as 

quais, por sua vez, estão ligadas ao capítulo 2. A primeira relativiza o poder preditivo da 

teoria da escolha racional. A segunda diz respeito ao tipo de racionalidade 

universalizante postulado pelos autores. A terceira crítica questiona o modelo 

economicista adotado pela teoria da escolha racional na análise da religião. 

3.2 Críticas à teoria bergeriana da secularização  

Poucos anos após a publicação da edição original de O dossel sagrado, autores, 

em especial David Martin, chamaram a atenção para alguns exageros e inconsistências 

da teoria da secularização. Mais tarde, o próprio Berger acabou elaborando uma 

autocrítica em termos popperianos: “Penso que essa proposição [a chamada teoria da 

secularização] foi empiricamente falseada” (BERGER, 2012, p. 313). 

Em seus primeiros anos de carreira, Berger de fato, como mostrou o primeiro 

capítulo, aderiu vigorosamente à teoria da secularização porque todos pareciam fazê-lo 

e porque ela parecia uma explicação coerente do cenário religioso. Segundo o próprio 

Berger, “recorri a essa visão em minhas primeiras publicações, incluindo aquela que me 

tornaria conhecido como sociólogo da religião, O dossel sagrado (1967)” (BERGER, 

2012, p. 313). A atmosfera da teoria da secularização, porém, não influenciou apenas 

Peter L. Berger. O próprio Rodney Stark, declaradamente contrário à teoria da 

secularização, admite que, no início de sua carreira, respirava também os ares da teoria 

da secularização: “Cito suas [de Berger] declarações da década de 1960 somente porque 

elas expressam tão plenamente a moda da época, espírito do qual eu compartilhava” 

(Stark se refere a seu artigo, publicado no Journal for the Scientific Study of Religion 

em 1963, “On the incompatibility of religion and science: a survey of American 

graduate students”) (STARK, 2013). 

Esta seção reúne, então, três críticas feitas à teoria da secularização esboçada à 

la Berger de O dossel sagrado. Elas se dirigem, respectivamente, a cada uma das seções 

do capítulo 1. A primeira delas, contra a equivalência entre modernidade, pluralismo e 
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secularização, está bastante ligada ao processo dialético de nomização. A segunda 

crítica, referente à crença em uma pregressa idade de ouro da fé, vincula-se à seção do 

capítulo 1 que defende a religião como principal sustentadora da nomização social. A 

terceira crítica, sobre a necessidade de monopólio religioso para o sucesso da religião, 

questiona a ideia bergeriana de que o pluralismo religioso leva necessariamente ao fim 

da coesão social. 

3.2.1 Crítica à equivalência entre modernidade, pluralismo e 

secularização 

Segundo o Berger de O dossel sagrado, modernidade, pluralismo e 

secularização são termos equivalentes ou muito afins, levando ao rompimento do 

monopólio tradicional e à consequente perda da plausibilidade que, mediante a 

nomização, sustenta o cosmos: “Pode-se dizer que o futuro da religião em qualquer 

lugar será modelado decisivamente pelas forças da secularização, pluralização e 

subjetivização, e pelas formas com que as diversas instituições religiosas reagirem a 

essas forças” (BERGER, 1985, p. 180). 

Esse processo não seria apenas um fenômeno de consciência, não seria apenas 

subjetivo, conforme mostrado no primeiro capítulo. Sua origem seria a estrutura social 

plural e de mercado competitivo, atingindo ao fim e ao cabo as consciências individuais. 

Longe de ser um processo orquestrado por uma mente consciente, seria o resultado das 

mudanças sociais ocorridas nos últimos séculos pela sociedade industrial moderna. Da 

objetividade social, a religião passa para a subjetividade individual: 

O fim dos monopólios religiosos é um processo socioestrutural e sociopsicológico. A 

religião não legitima mais o mundo. Na verdade, os diferentes grupos religiosos 

procuram, por diversos meios, manter seus mundos parciais em face da pluralidade de 

mundos parciais concorrentes. Concomitantemente, a pluralidade de legitimações 

religiosas é interiorizada na consciência como uma pluralidade de possibilidades entre 

as quais se pode escolher. Ipso facto, cada escolha particular é relativizada e não é 

absolutamente segura. Qualquer certeza deve ser buscada na consciência subjetiva do 

indivíduo, uma vez que não pode mais derivar do mundo exterior, partilhado 

socialmente e tido por evidente. Essa busca pode ser legitimada depois como uma 

descoberta de dados existenciais ou psicológicos. As tradições religiosas perderam seu 

caráter de símbolos abrangentes válidos para toda a sociedade, que deve procurar seu 
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simbolismo unificador em outra parte. Aqueles que continuam a aderir ao mundo tal 

qual definido pelas tradições religiosas encontram-se, então, em uma posição de minoria 

cognitiva, um status que apresenta problemas teóricos e sociopsicológicos (BERGER, 

1985, p. 163). 

Logo após ter publicado O dossel sagrado, Berger, porém, mudou de opinião. 

Durante a década de 1970, o autor passou a ter contato com o que na época se chamava 

de Terceiro Mundo: América Latina, África e Ásia, e concluiu que nesses lugares a 

religião estava vigorosa. A experiência foi tão marcante que levou Berger a concluir: 

“Penso que cometemos um grande erro: confundimos secularização com pluralização, 

secularidade com pluralidade” (BERGER, 2012, p. 313). De modo bastante categórico, 

o segundo Berger conclui: “Minha opinião é que a afirmação de que vivemos em um 

mundo secularizado é falsa” (BERGER, 1999, p. 2): 

Argumento ser falsa a suposição de que vivemos em um mundo secularizado. O mundo de hoje, 

com algumas exceções que logo mencionarei, é tão ferozmente religioso quanto antes, e até mais 

em certos lugares. Isso quer dizer que toda uma literatura escrita por historiadores e cientistas 

sociais vagamente chamada de “teoria da secularização” está essencialmente equivocada” 

(BERGER, 2000, p. 10). 

Teoricamente, a chamada de atenção contra a teoria da secularização foi feita 

por David Martin (1978), quando este mostrou que há diferenças inclusive entre os 

países modernos em razão de seus desenvolvimentos históricos diferentes (BERGER, 

2012, p. 313). Sendo assim, uma teoria onicompreensiva, como se pretendia a teoria da 

secularização, não seria capaz de dar conta de realidades histórico-culturais tão díspares 

como as encontradas em países como a França e os Estados Unidos. Diante disso, os 

postuladores da teoria da secularização tentaram defendê-la alegando que o caso dos 

Estados Unidos constituía uma exceção comprovadora da regra. Mas Grace Davie 

defendeu que a Europa, e não a América, era, de fato, a exceção (DAVIE, 2002). 

Berger passou a reconhecer que a modernidade trouxe um discurso secular, mas 

esse discurso pode perfeitamente conviver com um discurso de tipo religioso, ou seja, 

um indivíduo pode ser religioso e secular (BERGER, 2012, p. 314). Segundo Berger, o 

convívio entre secular e religioso ocorre frequentemente na vida cotidiana, como ocorre, 

por exemplo, entre estético e econômico em uma visita a uma galeria de arte. 
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Para Berger, a modernidade provoca secularização, sim, mas ao mesmo tempo 

provoca movimentos de contrassecularização. Além disso, a secularização social não 

produz necessariamente secularização das consciências (BERGER, 1999). Segundo o 

autor, se o mundo fosse de fato secular, as comunidades religiosas que tentam se adaptar 

a este mundo secularizado seriam promissoras. Mas o que se assiste é ao definhamento 

dessas comunidades e ao crescimento e fortalecimento daquelas que lutam contra a 

modernidade, seja pela revolução (Irã), seja pela criação de subculturas (Amish, 

Mórmons, Testemunhas de Jeová). As religiões que, de fato, crescem são aquelas que 

não se adaptam à modernidade (BERGER, 1999). Endossando essa ideia de Berger, 

Gorski afirma que “em todo o Ocidente, os católicos são mais observantes do que os 

protestantes, e os protestantes fundamentalistas e evangélicos são mais observantes que 

seus coirmãos liberais” (GORSKI, 2003, p. 113). 

Para o Berger posterior a O dossel sagrado, “o mundo atual é massiçamente 

religioso, é totalmente diferente do mundo secularizado que fora predito por tantos 

analistas da modernidade” (BERGER, 1999, p. 9). Mas há duas exceções: (1) a Europa 

Ocidental, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial; e (2) a subcultura formada por 

uma elite intelectual internacional ligada às ciências humanas, sobretudo às ciências 

sociais. Estes são os principais “portadores” da secularização. Quais são as origens 

dessa ressurgência religiosa? (1) A modernidade minou as certezas, obrigando as 

pessoas a procurarem novas certezas nas religiões; (2) a secularização é uma bandeira 

das elites, o que leva as massas a se rebelarem contra ela. Qual o futuro do 

ressurgimento religioso? Berger conclui que não há motivo para pensar que o mundo 

futuro será menos religioso que o mundo atual (BERGER, 1999). 

Além disso, o próprio reavivamento religioso pode perfeitamente ser um produto 

da modernidade. Gorski cita o exemplo dos países escandinavos que, não obstante sua 

industrialização tardia, população esparsa e igrejas estatais defensoras do monopólio 

religioso, permanecem as nações menos devotas e observantes da Europa ocidental. Já 

na Bélgica e na Holanda, pelo contrário, onde a urbanização e a industrialização 

começaram muito mais cedo, e há uma separação maior entre Igreja e Estado, o 

cristianismo ortodoxo é relativamente mais forte (GORSKI, 2003, p. 113). 
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3.2.2 Crítica à crença em uma pregressa idade de ouro da fé 

Em O dossel sagrado, Berger defende que a nomização do mundo, sua 

plausibilidade, é um empreendimento sobretudo religioso. Sendo assim, uma vez que o 

mundo se manteve coeso até então, é graças à ideia de que no passado os povos viveram 

uma fé muito mais intensa que nos dias de hoje, concepção bastante comum entre os 

proponentes da teoria da secularização. Berger, por exemplo, ao partir do pressuposto 

de que a plausibilidade do mundo está em risco em razão da pluralidade moderna, 

assume como subjacente o fato de que, no passado, essa plausibilidade estava garantida 

por um monopólio religioso, ou seja, tanto um ambiente como uma atitude de crença 

generalizados: “Enquanto o sistema religioso particular pode manter seu monopólio em 

uma base tão ampla como a sociedade, isto é, enquanto puder continuar a utilizar-se da 

sociedade inteira como sua estrutura plausível, esses modos de resolver o problema têm 

elevada probabilidade de êxito” (BERGER, 1985, p. 62). 

Segundo Berger, o sucesso da legitimação religiosa reside no fato de ela 

relacionar com “a realidade suprema as precárias construções da realidade erguidas 

pelas sociedades empíricas” (BERGER, 1985, p. 45). A receita de sucesso da 

legitimação é interpretar a ordem institucional de modo a ocultar o mais possível o seu 

caráter de coisa construída, ou seja, estabelecer a legitimação religiosa, os fundamentos 

últimos. A forma mais comum é uma cosmologização da vida social, fazendo com que 

todo infraterreno tenha seu correspondente supraterreno. E isso, segundo Berger, a 

religião faz com maestria. Sendo assim, para que o sistema funcione, é fundamental que 

todos acreditem nele como de origem religiosa, inquestionável. Em outras palavras, se 

até hoje a plausibilidade do mundo foi mantida pela religião, é porque houve uma idade 

da fé na qual todos acreditavam nas explicações totalizantes da religião. 

Ora, se de fato somente um monopólio religioso rigoroso e bem estruturado 

poderia manter a plausibilidade do mundo, a história mostra que provavelmente esse 

monopólio não era assim tão sólido. Segundo os proponentes da teoria da escolha 

racional, “começa a ficar claro que a chamada „era da fé‟ europeia foi de fato uma era 

de ampla apatia religiosa” (IANNACCONE, 1998). Proeminentes historiadores da 

religião medieval são da opinião de que nunca houve uma “era da fé” (Morris, Duffy, 

Sommerville, Bossy, Obelkevich, Murray, Thomas, Coulton). Com base nesses autores, 
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Stark cita uma série de exemplos que comprovam a pouca assiduidade religiosa na 

Idade Média, aquela que é considerada a Idade da Fé por excelência: 

Como para o povo comum, durante a Idade Média e durante a Renascença, as massas raramente 

entravam em uma igreja, e sua devoção privada era dirigida a uma gama de espíritos e agentes 

sobrenaturais, somente alguns deles eram reconhecidamente cristãos [o que constitui algo bem 

distante de um monopólio e de uma idade da fé unificada] (Gentilecore 1992; Schneider 1990; 

Delumeau 1977; Thomas 1971). A avaliação de Alexander Murray da vida religiosa da Itália 

medieval é típica: “Significativas partes da sociedade do século XIII dificilmente participavam 

da igreja”. O prior dominicano Humberto de Roma, em seu diário Do ensino dos pregadores, 

nota Murray, adverte seus frades de que “atingir o laicato envolve cativá-los em mercados e 

torneios, em barcos etc.”, que Murray interpreta como “um sinal suficientemente claro de que 

eles não eram cativados nas igrejas”. De fato, Humberto abertamente reconhecia que as massas 

“raramente participam da igreja, e [quando elas participam] raramente dos sermões; assim, elas 

sabem pouco do que diz respeito a sua salvação”. Finalmente, Humberto admitia que o clero 

regular era tão envolvido em apostas, prazeres e “negócios de cavalos”, que eles também 

“raramente iam à igreja” […]. Por volta de 1430, Santo Antonino (in Coulton 1938: 192) 

escreveu que os camponeses toscanos raramente participavam da missa e que “muitos deles não 

se confessavam uma vez ao ano, e menos numerosos são aqueles que tomam a comunhão” […]. 

Corroborando esses relatos, um extenso levantamento de igrejas paroquiais remanescentes em 

várias partes da Europa revela que elas eram tão pequenas, que não continham mais do que uma 

ínfima fração de habitantes locais (Brooke & Brooke 1984). De fato, até a Baixa Idade Média, 

não houve mais do que umas poucas igrejas paroquiais fora das pequenas e grandes cidades (não 

contando as capelas privadas mantidas para a nobreza local), em um período em que quase todo 

mundo vivia em zonas rurais (Morris 1993) (STARK, 2013). 

Não surpreende o fato de que a participação religiosa fosse falha mesmo nas 

cidades, se imaginarmos que ir à igreja, por exemplo, no século XV, exigia da pessoa 

comum ficar em um prédio insalubre para ouvir um ritual que era conduzido 

inteiramente em um latim incompreensível por padres que, de fato, não falavam latim, 

mas muitos dos quais simplesmente murmuravam sílabas sem sentido. Em 1222, o 

Concílio de Oxford descreveu o clero paroquial como “cães tolos” (COULTON, 1938, 

p. 157). William Tyndale notou, em 1530, que dificilmente algum dos padres e curas na 

Inglaterra sabia o Pai-Nosso ou era capaz de traduzi-lo para o inglês. Isso foi 

confirmado quando em 1551 o bispo de Gloucester sistematicamente testou seu clero 

diocesano. De 311 pastores, 171 não eram capazes de repetir os dez mandamentos e 27 
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não conheciam o autor do Pai-Nosso (THOMAS, 1971, p. 164), sem que com isso 

estivessem alicerçados nas dúvidas autorais da exegese moderna. De fato, no ano 

seguinte o bispo Hooper encontrou “muitos entre o clero paroquial que não eram 

capazes de dizer quem era o autor do Pai-Nosso, ou onde ele se encontrava” 

(COULTON, 1938, p. 158). Já na parte continental da Europa, São Vicente de Paula 

descobriu em 1617 que seus padres locais não sabiam latim, nem sequer a fórmula de 

absolvição (DELUMEAU, 1977). 

Boa parte da ignorância clerical tinha sua origem na ausência de seminários para 

a formação do clero, o que só passaria a existir, de fato, após o Concílio de Trento. Por 

isso, a maioria dos padres aprendeu rubricas e rudimentos de latim com outro padre que, 

por sua vez, havia tido pouca ou nenhuma formação. Conta-se que, no século XII, São 

Bernardino de Sena observou um padre que sabia apenas a Ave-Maria, e a usava 

inclusive na consagração. Eamon Duffy (1992) demonstrou efetivamente a ignorância 

do clero paroquial com relação aos textos básicos para o clero que começou a se 

espalhar nos séculos XIV e XV. Esses opúsculos, a maioria deles escritos em língua 

local e não em latim e preparados para aqueles que já trabalhavam como clérigos, 

limitavam-se aos aspectos mais elementares da doutrina e da prática – por exemplo, 

listas simples dos sacramentos e dos pecados que seriam confessados mostram que a 

maioria dos clérigos atuantes conhecia menos o pensamento oficial da Igreja do que um 

atual catequizando adolescente. 

Dada tamanha ignorância clerical, não surpreende que as massas não 

conhecessem quase nada da cultura cristã básica. O Concílio Lateranense de 1215, além 

de exigir que todos os católicos se confessassem e tomassem a comunhão pelo menos 

uma vez ao ano durante a Páscoa, bem como condenar o monge cisterciense Joaquim de 

Fiore, propôs que uma campanha massiva de instrução religiosa básica do laicato fosse 

empreendida. Assim, no Concílio de Lambeth em 1281, os bispos ingleses responderam 

a Latrão assumindo o objetivo de ensinar ao laicato o Pai-Nosso, a Ave-Maria e o Credo 

Apostólico. Depois, isso foi ampliado para incluir os Dez Mandamentos, as Sete Obras 

de Misericórdia, os Sete Sacramentos e os Sete Pecados Capitais (DUFFY, 1992). Plano 

semelhante para catequizar o laicato foi adotado em toda a Europa. Não obstante esses 

muito modestos objetivos, parece improvável que muitos dos leigos, exceto os membros 

da elite educada, tenham aprendido essas lições – visto que inclusive muitos padres não 
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aprenderam. Outros exemplos advêm das investigações de incidentes envolvendo 

aparições religiosas (a maioria de Nossa Senhora) na Espanha durante os séculos XIV e 

XV. Esses interrogatórios revelaram que a maioria dos relatos dos paroquianos sobre 

tais visões ignorava os Dez Mandamentos e os Sete Pecados Capitais. Trata-se não 

simplesmente do fato de que eles não fossem capazes de recitá-los, mas sim de que eles 

ignoravam inteiramente seus conteúdos. Um típico exemplo envolve um homem que 

alegava ter visões frequentes de Nossa Senhora e que, durante um interrogatório em 

1518, foi questionado se conhecia os Dez Mandamentos e os Sete Pecados Capitais. 

“Ele disse que não conhecia nenhum deles, nem uma parte sequer […]. Ele foi 

questionado se orgulho ou inveja ou luxúria ou matar um homem ou insultar alguém 

com palavras ofensivas era um pecado, para o que replicou que não sabia. Ele foi 

questionado se o roubo era um pecado, e disse que, Deus nos livre, o roubo era um 

grande pecado” (CHRISTIAN, 1981, p. 154). 

Deve-se notar também que, mesmo quando as pessoas no passado iam à igreja, 

elas frequentemente o faziam com tamanha relutância e portavam-se de modo muito 

inapropriado enquanto lá permaneciam. Keith Thomas não somente percebeu que na 

Baixa Idade Média “é problemático saber se certas partes da população [da Britânia] 

nesse tempo tinham alguma religião”, mas “muitas delas iam [à igreja] com 

considerável relutância”. Quando as pessoas comuns compareciam à igreja, 

frequentemente obrigadas, elas se comportavam tão mal “que transformavam a 

cerimônia em uma caricatura do que deveria ser”, segundo Thomas. Apresentações na 

frente do pátio da igreja e inúmeros memoriais clericais relatam como “membros da 

população se acotovelavam por bancos, cutucavam seus vizinhos, pigarreavam e 

brigavam, faziam comentários grosseiros, contavam piadas, pegavam no sono e 

disparavam armas”. Registros eclesiásticos falam de um homem no condado de 

Cambridge que foi acusado de se portar mal em uma igreja em 1598, depois que seus 

“gases muito repugnantes, e de seus discursos surpreendentes e zombadores” haviam 

causado “grande ofensa a Deus e grande alegria ao mal” (THOMAS, 1971, pp. 159-

162). 

As pessoas frequentemente se reuniam em igrejas, mas sobretudo para realizar 

atividades não religiosas. O arcebispo de Florença denunciou os camponeses toscanos 

de sua diocese porque “nas próprias igrejas eles às vezes dançavam e pulavam e 
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cantavam com mulheres” (COULTON, 1938, p. 193). De fato, ao longo dos séculos 

houve um constante fluir de queixas e ameaças dirigidas aos paroquianos locais, bem 

como aos a cargo das catedrais, para deixarem de usá-las como mercados, celeiros e 

estábulos. Por exemplo, entre 1229 e 1367, apenas na Inglaterra, havia onze 

“excomunhões episcopais contra manter mercados […] em igrejas” (COULTON, 1938, 

p. 189). 

Alexander Murray, ao resumir seu levantamento da religião popular na Itália do 

século XIII, contesta a noção de uma idade da fé. Em vez disso, mostra que “os frades 

[desse período] não eram figuras típicas em um período extravagante, mas, moralmente, 

figuras extravagantes em uma idade típica. Sua vida mendicante foi um milagre durador 

para os contemporâneos. Eles foram uma pequena minoria: „Poucos são virgens, poucos 

são mártires, poucos são pregadores‟, desabafou Fra Giordano” (MURRAY, 1972, p. 

106). 

Segundo Stark “reivindicações sobre um maior declínio na participação religiosa 

na Europa estão baseadas em parte nas muito exageradas percepções de uma 

religiosidade passada” (STARK, 2013). Pouco surpreende, então, que historiadores 

tenham longamente expressado receio quanto a “sociólogos sem interesse histórico”, 

por estes abraçarem o mito da perda de piedade da Europa, acusando que “justiça 

insuficiente tem sido feita à quantidade de apatia, heterodoxia e agnosticismo que 

existiu por muito tempo antes do início da industrialização” (THOMAS, 1971, p. 173). 

Andrew Greeley chega ao ponto de afirmar que “não pode ter havido uma 

descristianização da Europa […], porque nunca houve uma cristianização. Uma Europa 

cristã nunca existiu” (GREELEY, 1995, p. 63). 

Há que fazer uma diferenciação entre o cristianismo antes e depois de sua 

cooptação pelo Império Romano. Segundo Stark, “o cristianismo que triunfou sobre 

Roma foi um movimento social de massa em um ambiente altamente competitivo. O 

cristianismo que em seguida deixou a maior parte da Europa tão só nominalmente 

convertida, no melhor dos casos, foi uma igreja estabelecida e subsidiada que visava 

ampliar-se, não por meio da missão à população, mas por meio do batismo de reis 

(Davies 1996: 275) e então por meio da canonização deles como santos nacionais 

(Vauchez 1997)” (STARK, 2013). Oficialmente, portanto, houve uma Europa cristã 
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hegemônica, mas na prática as massas de fato nunca chegaram a ser cristianizadas, o 

que depõe contra uma idade de ouro da fé durante a Idade Média. 

Vale a pena concluir essa seção com as palavras da eminente antropóloga 

inglesa Mary Douglas sobre o assunto: “A nostalgia acrítica por idades pregressas da fé 

não tem lugar nos estudos religiosos; permitam-nos observar imediatamente que não há 

evidência suficiente de que um nível alto de espiritualidade era alcançado pelas massas 

humanas nos tempos idos […]. Nem [a antropologia] ensina que os tempos modernos 

mostram um declínio dos padrões antigos de piedade” (DOUGLAS, 1982, p. 29). 

3.2.3 Crítica à necessidade de monopólio religioso para o sucesso da 

religião 

Segundo o Berger de O dossel sagrado, as sociedades antigas mantinham-se 

graças ao monopólio religioso capaz de sustentar a plausibilidade do mundo, sua coesão 

social. Dentro desse monopólio, não havia espaço para a dúvida, pois todos criam 

naquilo que uma instituição religiosa monopolista apresentava como verdadeiro, seguro 

e certo: “A qualidade sagrada atribuída aos acontecimentos ordinários da própria vida 

conserva seu caráter extraordinário, um caráter que é tipicamente reafirmado através de 

vários ritos; a perda deste caráter equivale à secularização, isto é, a conceber os 

acontecimentos como puramente profanos” (BERGER, 1985, p. 39). 

Dentro dessa visão, os acontecimentos, todos eles, eram vistos como puramente 

sagrados, pois, do contrário, a plausibilidade do mundo, ancorada no monopólio 

religioso, seria posta em dúvida, levando todo o sistema à ruína. Essa tese penetrou 

profundamente no senso comum. De modo geral, as pessoas acreditam que a 

religiosidade foi muito mais intensa no passado do que no presente. Trata-se da crença 

em uma idade de ouro da fé anterior à idade da razão. Naquela, todas as pessoas 

acreditavam e eram religiosas. Mas a nova era da cristianização ocorreu, não no 

passado, e sim depois de 1800, quando as igrejas perderam gradativamente o apoio 

estatal e se dedicaram à educação e aos meios de comunicação (SWATOS, 1999, p. 

219). 

O debate em torno do modelo econômico no qual a religião prospera está no 

centro desta crítica. Conforme visto no primeiro capítulo, o Berger de O dossel sagrado 

defende que, para a religião de fato cumprir seu papel de mantenedora da plausibilidade 

social, ela precisa atuar em uma economia de monopólio: 
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Durante a maior parte da história humana, os estabelecimentos religiosos existiram 

como monopólios na sociedade, monopólios de legitimação última da vida individual e 

coletiva. As instituições religiosas eram, de fato, instituições propriamente ditas, isto é, 

agências reguladoras do pensamento e da ação. O mundo, tal qual definido pela 

instituição religiosa em questão, era o mundo, mantido não apenas pelos poderes da 

sociedade e por seus instrumentos de controle social, mas, e mais fundamentalmente, 

pelo senso comum dos membros daquela sociedade. Sair do mundo, tal qual a religião o 

definia, era entrar em uma escuridão caótica, na anomia, possivelmente na loucura 

(BERGER, 1985, p. 147). 

Segundo Berger, o pluralismo religioso, o mercado religioso, acaba por solapar 

as certezas fornecidas pelo modelo único de religião: 

O problema de engenharia social diferencia monopólios religiosos e grupos religiosos 

buscando manter-se em uma situação de competição pluralística. Não é difícil ver que o 

problema da manutenção do mundo é de solução menos difícil no primeiro caso. 

Quando toda uma sociedade serve de estrutura de plausibilidade para um mundo 

religiosamente legitimado [monopólio], todos os processos sociais dentro dela servem 

para confirmar e reconfirmar a realidade deste mundo [...]. Enquanto o sistema religioso 

particular pode manter seu monopólio em uma base tão ampla como a sociedade, isto é, 

enquanto puder continuar a utilizar-se da sociedade inteira como sua estrutura plausível, 

esses modos de resolver o problema têm elevada probabilidade de êxito (BERGER, 

1985, pp. 60-62). 

Segundo Berger, com o fim do monopólio religioso e o início do mercado 

competitivo, as propostas religiosas acabam adquirindo uma mesma fisionomia. E não 

só as propostas vão se assemelhando, mas também o tipo de liderança, pois dentro de 

um cenário tão incerto como o do mercado competitivo o mais seguro é reproduzir o 

que já deu certo. Então, modelos são reproduzidos, pois é muito arriscado ousar o novo. 

Essa semelhança no modo de agir das novas lideranças religiosas facilitou o 

ecumenismo entre as denominações. Em vez de ver o outro como adversário, a solução 

foi vê-lo como companheiro com problemas similares. Para não entrar em colapso em 

razão da grande competitividade, o ecumenismo acabou sendo a forma de cartelização 

do mercado. A insegurança da competição desenfreada deu lugar a um acordo, muitas 

vezes tácito, para que os diversos grupos, muito semelhantes entre si, se respeitassem 
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mutuamente a fim de cada um deles poder manter sua clientela relativamente estável. 

“Um modo óbvio de reduzir os riscos é chegar a várias formas de entendimento com os 

concorrentes – fixar os preços –, isto é, racionalizar a competição por meio da 

cartelização” (BERGER, 1985, p. 154). O resultado, porém, desse tipo de ecumenismo é 

a oferta de um produto cada vez mais desinteressante. 

Desse modo, o fim do monopólio, para Berger, põe em risco a própria existência 

da religião, conduzindo à progressiva secularização: 

Um determinado mundo religioso apresentar-se-á à consciência como realidade à 

medida que sua própria estrutura de plausibilidade [monopolística] continuar existindo. 

Se a estrutura de plausibilidade for sólida e durável, o mundo religioso por ela mantido 

será real na consciência de forma sólida e durável. No caso mais favorável, o mundo 

religioso será considerado evidente. Todavia, se se enfraquecer a estrutura de 

plausibilidade, o mesmo acontecerá à realidade subjetiva do mundo religioso em 

questão. Surge a dúvida. O que antes era considerado como uma realidade evidente em 

si mesma será atingido agora por um esforço deliberado, um ato de fé, que, por 

definição, terá de superar dúvidas que continuam escondidas por trás da cena. Em um 

momento posterior de desintegração da estrutura de plausibilidade, os velhos conteúdos 

religiosos só se mantêm na consciência como opiniões ou sentimentos – ou, como se diz 

nos Estados Unidos, como uma preferência religiosa. Isso acarreta uma mudança na 

localização desses conteúdos na consciência. É como se eles passassem dos níveis de 

consciência que contêm verdades fundamentais, para os níveis em que se admitem 

vários pontos de vista subjetivos. As pessoas inteligentes prontamente discordam desses 

pontos de vista e acerca deles nunca se está completamente seguro (BERGER, 1985, p. 

161). 

Berger explica o risco do mercado religioso: 

Os ex-monopólios religiosos não podem mais contar com a submissão de suas 

populações. A submissão é voluntária e, assim, por definição, não é segura. Resulta daí 

que a tradição religiosa, que antigamente podia ser imposta pela autoridade 

[monopólio], agora tem que ser colocada no mercado. Ela tem que ser vendida para uma 

clientela que não está mais obrigada a comprar. A situação pluralista é, acima de tudo, 

uma situação de mercado. Nela, as instituições religiosas tornam-se bens de consumo. 

E, de qualquer forma, grande parte da atividade religiosa nessa situação vem a ser 

dominada pela lógica da economia de mercado (BERGER, 1985, p. 149). 
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Em síntese, para Berger, o mercado religioso é sinônimo de início do fim da 

própria religião. Para Stark e Bainbridge, porém, o monopólio inibe o crescimento 

religioso, pois oferece uma oferta limitada de bens religiosos. Segundo Iannaccone, “as 

taxas americanas de membresia eclesial e prática religiosa aumentaram firmemente 

conforme as igrejas estabelecidas das colônias originais cederam a um mercado livre e 

crescentemente diversificado de denominações competidoras” (IANNACCONE, 1998). 

É no mercado, portanto, que a demanda cresce, fazendo com que os clientes consumam 

mais em razão da maior diversidade de bens ofertados: “As sociedades, assim como os 

indivíduos, alcançarão recompensas progressivamente maiores, incluindo explicações 

mais eficazes, quando o mercado de interação estiver livre para funcionar à vontade” 

(STARK & BAINBRIDGE, 2008, p. 90). 

Os autores da teoria da escolha racional estribam-se em Adam Smith (SMITH, 

1996). Para este, a religião prospera não no monopólio, mas sim no mercado religioso. 

Após discutir o papel do governo em sociedades comerciais, Smith se volta para o papel 

de outras instituições, entre elas a religião. Segundo ele, o clero que depende de 

contribuições voluntárias, dentro das regras do mercado, costuma ser mais zeloso, bem 

como a competição entre as seitas costuma gerar seu crescimento (LECHNER, no 

prelo). Smith acabou estabelecendo dois princípios contrários à defesa do monopólio 

religioso: a religião é em boa medida uma escolha e a religião funciona dentro de um 

mercado regido pela lei de oferta e demanda: 

Na Igreja de Roma, a atividade e o zelo do baixo clero se mantêm mais pela poderosa motivação 

do interesse próprio do que, talvez, em qualquer Igreja protestante estabelecida. O clero das 

paróquias, ao menos boa parte dele, em grande parte deve sua subsistência às ofertas voluntárias 

do povo – fonte de renda que a prática da confissão lhe dá muitas oportunidades de aumentar 

ainda mais. As Ordens Mendicantes devem sua subsistência totalmente às ofertas dos fiéis. 

Acontece com elas o que se dá com os hussardos e com a infantaria ligeira de certos exércitos: 

não há pilhagem, não há pagamento. O clero paroquial é como esses professores cuja 

remuneração depende, em parte, de seu salário e, em parte, dos honorários ou remunerações que 

recebem de seus alunos; e estes devem sempre depender, em grau maior ou menor, de seu 

trabalho e de sua reputação. As Ordens Mendicantes são como os professores cuja subsistência 

depende totalmente de sua atividade. Por isso, são obrigadas a utilizar todos os meios que 

possam estimular a devoção das pessoas comuns. Maquiavel observa que a fundação das duas 

grandes Ordens Mendicantes, a de São Domingos e a de São Francisco, reavivaram, nos séculos 

XIII e XIV, a fé e a devoção da Igreja Católica, que estavam morrendo. Nos países dominados 
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pela Igreja Católica Romana, o espírito de devoção é inteiramente sustentado pelos monges e 

pelo clero paroquial mais pobre. Os grandes dignitários da Igreja, com todas as características de 

cavalheiros e homens do mundo, e às vezes com as de homens letrados, são suficientemente 

cuidadosos para manter a necessária disciplina sobre seus inferiores, mas raramente se 

preocupam com a instrução do povo (SMITH, 1996, pp. 250-252). 

O exemplo histórico da vitalidade da religião nos Estados Unidos, com seu 

notório pluralismo, por si só torna problemática a perspectiva teleológica de Berger. A 

ideia de que a multiplicação das estruturas de plausibilidade concorrentes acarreta 

necessariamente relativismo, descrédito e ceticismo religiosos, e, com isso, 

secularização, mostra-se frágil diante da evidência empírica da força das seitas e das 

crenças e compromissos religiosos de seus membros nesse contexto religioso 

marcadamente liberal, tolerante, pluralista e desregulado pelo Estado. 

Stark refuta a visão de que o pluralismo competitivo seja uma força maligna que 

mina o vigor da religião. Ao contrário, defende que, quanto mais pluralista e 

competitiva for uma economia religiosa, maior será seu nível de participação religiosa. 

Inversamente, os níveis de compromisso e participação religiosos da população serão 

mais baixos nas economias religiosas dominadas por monopólios apoiados pelo Estado. 

Por impedirem a competição e reunirem menor probabilidade de diversificar sua oferta 

de bens e serviços sem comprometer sua mensagem, os monopólios – a seu ver, 

impostos invariavelmente por regulação estatal – tendem a gerar comodismo nas 

lideranças, menor ativismo, eficiência e vitalidade dos produtores religiosos, oferta 

menos volumosa e diversificada do que a provida na situação pluralista, e baixa aptidão 

para atender à diversidade das demandas religiosas. Os monopólios tendem a ser 

preguiçosos e oferecer um produto tépido, diminuindo o interesse e o consumo dos 

religiosos. 

As variações quantitativas na atividade e no consumo religiosos da população de 

determinada sociedade, portanto, dependem do vigor dos produtores de bens e serviços 

religiosos, vigor esse maior nos contextos em que os concorrentes religiosos são livres 

ou nos quais não sofrem regulação estatal. 

Se Berger considera inclusive o poder do monopólio entre os deuses algo 

positivo, vendo o monoteísmo como a forma mais plausível de sustentação do nomos e 

de perpetuação da religião, Stark e Bainbridge reconhecem que o monoteísmo absoluto 
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acaba tornando a divindade obsoleta. Para Stark, portanto, também a evolução dos 

deuses é regida por uma lógica econômica. O equilíbrio dinâmico aconteceria entre no 

mínimo duas forças, o bem e o mal. Mesmo que sociedades mais tradicionais tendam a 

enfatizar o deus bom, tendem a manter um princípio mau como motivação para 

barganhar com o bom. Isso explica em boa medida parte do fracasso das formas liberais 

e modernas de releitura do cristianismo segundo os cânones iluministas. Um deus único 

sumamente bom acaba se tornando obsoleto, sem sentido, como no unitarismo ou no 

deísmo: 

No judaísmo, além de Javé, existem vários anjos, um ser maligno subordinado mas 

extremamente poderoso (Satanás) e inúmeros demônios e espíritos. De fato, o Antigo 

Testamento reconhece a existência de muitos deuses, ainda que sejam considerados 

inferiores a Javé. A mesma multiplicidade de seres sobrenaturais é encontrada no 

“monoteísmo” cristão. Além do Deus do judaísmo, o cristianismo inclui Jesus Cristo e o 

Espírito Santo para formar a Santíssima Trindade. E algumas denominações cristãs 

chegam, inclusive, a atribuir um status significativamente sobrenatural a Maria e aos 

santos. O islã também admite um elenco de espíritos inferiores, tanto benignos quanto 

malignos, além de Alá (STARK & BAINBRIDGE, 2008, p. 112). 

3.3 Críticas à teoria da secularização starkiana /bainbridgiana 

Diante da insuficiência da teoria da secularização em explicar a religião, 

sobretudo no contexto estadunidense, onde a religião não só convive perfeitamente bem 

com a modernidade, mas inclusive dela se nutre, autores americanos, liderados 

sobretudo por Rodney Stark, fazendo uso da teoria da escolha racional advinda da 

microeconomia, analisaram a religião com critérios mercadológicos. 

O ingresso da teoria da escolha racional na análise da religião causou uma 

verdadeira revolução. Stephen Warner avalia que se tratou de “um novo paradigma” no 

sentido kuhniano (WARNER, 1993). O poder heurístico e o caráter provocativo da 

teoria fizeram com que o debate em torno de sua legitimidade fosse grande. Cedo os 

proponentes da nova visão se preocuparam em estabelecer um embasamento teórico tão 

inovador quanto consistente (STARK & BAINBRIDGE, 1985). Um dos melhores 

exemplos dessa empreitada é a obra Uma teoria da religião (STARK & BAINBRIDGE, 

2008), analisada no segundo capítulo. 
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Mas o entusiasmo com o poder explicativo da nova teoria suscitou controvérsias 

e reações, sobretudo por parte dos europeus, levando inclusive o sociólogo Steve Bruce 

a escrever todo um livro criticando a teoria da escolha racional (BRUCE, 1999). A 

polaridade pode ser resumida da seguinte maneira: de um lado, os que acreditam que as 

abordagens sociológicas originadas da microeconomia e baseadas na teoria da escolha 

racional são dotadas de grande cientificidade, simplicidade e capacidade de explicação e 

predição; do outro, os que defendem que elas ignoram o social, a história e as 

mediações culturais e se revelam cegas diante de constrangimentos institucionais e 

estruturais, considerando-as um misto de imperialismo e reducionismo economicistas. 

Inúmeras críticas podem ser feitas à teoria da escolha racional no estudo da 

religião. Schlamelcher (2013), resumindo as principais, afirma que a teoria: 

1. Aplica uma teoria estritamente econômica a evidências históricas. 

2. É banal em muitas de suas intuições, o que empobrece seu valor heurístico. 

3. Usa o método dedutivo, que carece de inspiração dos ou correção com os dados 

empíricos, gerando muitas intuições banais. 

4. Faz um reducionismo analítico que potencialmente distorce a natureza dos 

fenômenos sociais e religiosos. 

5. Reduz a economia a situações de mercado, desprezando por exemplo a troca de 

presentes. 

6. Reduz todo fato social a situação de mercado, identificando o econômico ao 

social. 

7. Assenta-se sobre um reducionismo psicológico: ação de indivíduos que 

maximizam a utilidade; mas não há controvérsias sobre os indivíduos serem os 

átomos da sociedade (Outras teorias inspiradas pela chamada “reviravolta 

linguística” afirmam que o social não é um produto da agregação de indivíduos, 

mas uma realidade sui generis que não pode ser explicada pela redução a suas 

partes. Além disso, não está claro se o indivíduo é realmente o “átomo” da 

sociedade. Para eles, a unidade social básica não é a ação, mas sim a interação 

ou os atos de comunicação). 

8. Apresenta um reducionismo psicológico que tende a limitar os traços 

psicológicos do homem a pura intencionalidade, ignorando, no entanto, que a 
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ação humana pode estar pelo menos parcialmente enraizada no inconsciente ou 

no que Pierre Bourdieu chama de habitus. 

Aqui serão feitas três críticas que levam em conta o que foi apresentado no 

capítulo 2. Os críticos de Stark e Bainbridge focam sobretudo dois pontos: a teoria da 

escolha racional e o uso de uma metodologia estritamente econômica na análise da 

religião. Partindo desse critério, as duas primeiras críticas estão ligadas principalmente à 

teoria da escolha racional subjacente à abordagem de Stark e Bainbridge, sendo que a 

primeira põe em xeque o poder preditivo da teoria da escolha racional, enquanto a 

segunda questiona o conceito de uma racionalidade única e universalizável a todos os 

contextos e épocas. A terceira, por sua vez, diz respeito ao uso radical e indiscriminado 

de modelos econômicos na análise da religião. 

3.3.1 Crítica ao poder preditivo da teoria  

Conforme visto na introdução do segundo capítulo, para Stark e Bainbridge, 

“uma teoria dedutiva é uma tentativa de enunciar os princípios elementares que dizem 

respeito a algum fenômeno. Se estes princípios forem corretos, então poderemos 

deduzir o que pode e o que não pode acontecer, e entender o porquê” (STARK & 

BAINBRIDGE, 2008, p. 20). Para os autores, sua teoria teria o grande mérito de poder 

prever o futuro da religião (STARK & BAINBRIDGE, 1985). 

Desenvolvimentos recentes na filosofia da ciência, porém, enfraquecem a noção 

de que a força de uma teoria depende do seu poder de predição. Dado que os sistemas 

sociais tendem a ser abertos, a corroboração e a falsificação de uma teoria não são 

relevantes, pois elas podem ter como causa outros mecanismos que podem 

potencialmente intervir. Baert elabora um exemplo que questiona o poder de 

previsibilidade da teoria da escolha racional: 

[Tomemos] uma teoria rival T‟, segundo a qual (a) os indivíduos tacitamente adquirem 

habilidades e práticas e (b) estas habilidades e práticas são, em média, racionais. Se M é o 

modelo derivado da teoria da escolha racional, enquanto M‟ o modelo derivado da teoria rival; 

então M é idêntico a M‟, porque a teoria da escolha racional e T‟ diferem apenas na forma como 

levam em conta a ação humana, uma como cálculo consciente [teoria da escolha racional], outra 

como conhecimento tácito. Isso significa, entretanto, que as mesmas evidências empíricas que 

foram utilizadas para apoiar a teoria da escolha racional podem ser igualmente usadas para 
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demonstrar a teoria rival T‟, ou, em outras palavras: se M fornece predições acuradas, então M‟ 

também o fará (BAERT, 1997). 

Foi o que aconteceu com as análises de Steve Bruce de dados religiosos do 

Reino Unido e dos Estados Unidos. Ele chegou à conclusão de que não somente a teoria 

da escolha racional mas também outras teorias podem concluir na mesma direção. 

Sendo assim, não é a teoria da escolha racional que faz a diferença na pesquisa. Bruce 

defende que em alguns contextos a teoria se adéqua (contexto americano), mas não em 

outros (contexto europeu) (BRUCE, 1999). 

3.3.2 Críticas à racionalidade universal descontextualizada  

Conforme visto no capítulo 2, o axioma central de Stark e Bainbridge é de que 

“os seres humanos buscam o que percebem ser recompensas e evitam o que percebem 

ser custos”. Subjacente a essa afirmação está o pressuposto de que as pessoas agem 

racionalmente em todos os tempos e lugares, como que dotadas de uma natureza 

humana única, permitindo assim que suas ações sejam previstas por fórmulas dedutivas. 

O fundamento dessa ideia é a chamada teoria da escolha racional. 

A atual retomada da teoria da escolha racional está ligada sobretudo à teoria dos 

jogos. “A teoria dos jogos objetiva trabalhar, por meio de conceitos, situações nas quais 

os indivíduos tomam decisões considerando as consequências das decisões tomadas por 

outros” (BAERT, 1997). A teoria da escolha racional é definida como a teoria 

sociológica que se propõe a explicar o comportamento social e político assumindo que 

as pessoas agem racionalmente. Teóricos da escolha racional que desenvolvem teorias 

sociológicas tentam explicar e prever o comportamento não só de indivíduos, mas de 

grupos inteiros, o que é algo problemático. No caso de Stark e Bainbridge, é claro o 

desejo de que sua teoria se torne universal e inclusive preditiva do futuro da religião, 

bem como reduzível a equações anistóricas, atemporais e aespaciais. 

Os teóricos da escolha racional, na verdade, se baseiam em raciocínios ex post 

facto para imunizar suas teorias contra potenciais falsificações. Em primeiro lugar, 

quando se deparam com o fato de que as pessoas nem sempre ajustam seu 

comportamento a novas oportunidades, eles tendem a defender que, como o ajustamento 

não ocorre sem custos, pode ser racional postergá-lo até que a pessoa saiba com certeza 

que a mudança é durável. Em segundo lugar, confrontados com o fato de que as pessoas 



82 

frequentemente contribuem mais para a obtenção de bens públicos do que o previsto 

pela teoria, os teóricos da escolha racional tendem a argumentar que os indivíduos 

envolvidos simplesmente superestimam o impacto de suas próprias ações. Em terceiro 

lugar, ocorre o chamado “paradoxo do voto”, isto é, dado que votar toma tempo e que 

cada voto, individualmente, com muita probabilidade não será decisivo, a teoria da 

escolha racional esperaria que as pessoas não fizessem o esforço para votar. No entanto, 

um número significativo de pessoas vota. Em vez de tratar isto como uma falsificação, 

os teóricos da escolha racional tendem a incluir este fenômeno não intuitivo em sua 

narrativa racional, não permitindo assim nenhum tipo de refutação. No caso das 

eleições, segundo os defensores da teoria, as pessoas votam porque superestimam o 

impacto de sua participação ou porque seu envolvimento no pleito dá a elas alguma 

satisfação psicológica (BAERT, 1997). 

Os teóricos da escolha racional tendem a ignorar a diversidade cultural, pois sua 

teoria seria universal. Ignorar as preferências pessoais também é uma forma de 

simplificar o modelo, o que os dados empíricos questionam. O mais forte argumento da 

universalização acultural é a pressuposição de que, diante das mesmas situações e 

assumindo as preferências constantes, existe um único “modo racional de agir”, livre de 

qualquer especificação cultural. Ou seja, a teoria da escolha racional se apoia em uma 

noção equivocada de racionalidade, por considerá-la livre de especificações culturais. 

Para Foucault, por exemplo, há vários registros ou epistemes irreduzíveis a uma 

racionalidade universal. Em seu célebre livro As palavras e as coisas, o autor, em um 

comentário a um texto de Jorge Luis Borges, escreve: 

Este livro nasceu de um texto de Borges. Do riso que, com sua leitura, perturba todas as 

familiaridades do pensamento – do nosso: daquele que tem nossa idade e nossa geografia –, 

abalando todas as superfícies ordenadas e todos os planos que tornam sensata para nós a 

profusão dos seres, fazendo vacilar e inquietando, por muito tempo, nossa prática milenar do 

Mesmo e do Outro. Esse texto cita “uma certa enciclopédia chinesa” onde será escrito que “os 

animais se dividem em: a) pertencentes ao imperador, b) embalsamados, c) domesticados, d) 

leitões, e) sereias, f) fabulosos, g) cães em liberdade, h) incluídos na presente classificação, i) 

que se agitam como loucos, j) inumeráveis, k) desenhados com um pincel muito fino de pelo de 

camelo, l) et cetera, m) que acabam de quebrar a bilha, n) que de longe parecem moscas”. No 

deslumbramento dessa taxionomia, o que de súbito atingimos, o que, graças ao apólogo, nos é 
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indicado como o encanto exótico de um outro pensamento, é o limite do nosso: a 

impossibilidade patente de pensar isso (FOUCAULT, 2000, p. ix). 

Considerando que a noção de uma racionalidade livre da cultura é altamente 

problemática, Baert (BAERT, 1997) sugere a noção mais cautelosa de “autorreflexão de 

segunda ordem”. Essa autorreflexão de segunda ordem diz respeito à habilidade de as 

pessoas desenvolverem conhecimento teórico com respeito às condições e efeitos e às 

regras e premissas fundamentais de suas ações, fenômenos tomados como dados pela 

teoria da escolha racional. Em oposição à anterior, a “autorreflexão de primeira ordem” 

refere-se às habilidades práticas compartilhadas mediante as quais as pessoas 

monitoram sua ação na vida diária. A comunicação comum, por exemplo, se baseia em 

autorreflexão de primeira ordem. Partindo das atitudes dos outros, os indivíduos são 

capazes de refletir sobre formas alternativas de expressão. Visto que as regras 

fundamentais e premissas da gramática e do vocabulário da língua são compartilhadas 

pelos indivíduos envolvidos, eles conseguem antecipar o significado de suas expressões 

para outros, conseguindo acompanhar uma conversação. Se, no entanto, eles refletirem 

teoricamente sobre as regras fundamentais da língua (sintaxe, semântica, morfologia, 

teoria do discurso), a autorreflexão de segunda ordem entra em jogo. A autorreflexão de 

primeira ordem é comum, mas a autorreflexão de segunda ordem surge somente em 

algumas circunstâncias. A autorreflexão pode surgir porque as pessoas descobrem os 

efeitos não previstos de ações prévias ou porque encontram formas de vida diferentes. 

Ela pode também surgir a partir de mudanças nas preferências das pessoas ou devido a 

mudanças no ambiente, caso em que as práticas experimentadas anteriormente passam a 

ser consideradas obsoletas. Parece não fazer sentido afirmar que as práticas das pessoas 

são de forma geral racionais, no sentido da otimização ajustada ao ambiente. A visão de 

que existe uma, e apenas uma, forma racional de agir é enganosa; além do que, a 

autorreflexão de segunda ordem aparece somente em circunstâncias particulares. As 

pessoas não verificam continuamente a racionalidade de suas ações, fazendo isto apenas 

quando confrontadas com consequências não intencionais. A autorreflexão de segunda 

ordem torna-se especialmente significativa sociologicamente por adquirir características 

públicas e coletivas. Nestas circunstâncias, ela se torna a fonte potencial para a mudança 

deliberada ou para a estabilidade deliberada. Na ciência, por exemplo, a autorreflexão 

coletiva de segunda ordem pode levar a uma mudança nas regras e nas premissas do 
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paradigma. Da mesma forma, a reflexão coletiva dos trabalhadores sobre as condições 

estruturais de suas ações pode culminar em tentativas de “reestruturação”. As novas 

práticas que são então introduzidas gradualmente se tornam latentes e parte integrante 

do conhecimento tácito, para serem questionadas apenas quando outras consequências 

não intencionais são encontradas. Torna-se, assim, possível a criação de uma explicação 

alternativa para alguns dos sucessos empíricos da teoria da escolha racional: 

Suponhamos que certa prática (digamos, P) emergisse no interior de um grupo (digamos, G) 

como um resultado da autorreflexão de segunda ordem no tempo t1. Suponhamos também que, 

em t2, P tenha se tornado latente e seja parte do conhecimento prático de G. Finalmente, 

suponhamos que um observador tentasse dar sentido a P em t2. Caso as duas condições fossem 

satisfeitas – (a) o observador compartilhar um número de noções centrais de racionalidade com 

G (por exemplo, o que torna racional certa convicção) e (b) as preferências de G não mudarem 

drasticamente entre t1 e t2 (e tampouco os constrangimentos ambientais) –, o observador não teria 

muita dificuldade de atribuir algum tipo de racionalidade a estas práticas latentes em t2. Isto 

explica por que os teóricos da escolha racional têm conseguido explicar especialmente os 

comportamentos das pessoas que têm padrões culturais similares aos seus e atuam em áreas da 

vida social nas quais as preferências e os constrangimentos são relativamente constantes 

(BAERT, 1997). 

Além disso, no âmbito da racionalidade, é preciso distinguir entre um princípio 

geral de racionalidade humana e um tipo de ação racional que é muito específico do 

comportamento religioso. Stark e companheiros partem da seguinte proposição: “Dentro 

dos limites de sua informação e compreensão, restritos pelas opções disponíveis, 

guiados por suas preferências e gostos, os humanos tentam fazer escolhas racionais”, 

buscando maximizar ganhos e minimizar custos. “Dentro dos limites de sua informação 

e compreensão” significa que se trata de uma racionalidade subjetiva. Mas a 

racionalidade subjetiva não pode ser verificada empiricamente. A noção de 

racionalidade dos teóricos do novo paradigma não supõe “objetivamente” uma ação 

maximizadora, antes postula uma atávica intenção de todo agente de maximizar suas 

escolhas, premissa que não tem como ser refutada de forma empírica, pois se trata de 

algo subjetivo. 

Além disso, a ação é racional se está baseada naquilo que o indivíduo considera 

“boas razões” ou aquilo que está baseado em conjecturas plausíveis. A racionalidade 
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constitui assunto de esforço e intenção; os humanos tentam fazer escolhas racionais ao 

fazer certo esforço de maximizar o conjunto de recompensas em detrimento de custos. 

Nesse contexto, a ação baseada na ignorância não é irracional. Há irracionalidade na 

religião (como os comportamentos psicopatológicos), mas a maioria das pessoas é 

normal. Há irracionalidade onde não há escolha, mas de modo geral há escolha, 

portanto, há racionalidade. As formas irracionais de comportamento são similares aos 

tipos ideias weberianos de ação afetual (emocional) e ação tradicional (habitual). Os 

tipos afetual e habitual são irracionais, segundo Weber, pois ambos não são orientados 

significativamente a sentidos e a fins. Aqui há um choque entre a perspectiva da escolha 

racional e a weberiana. Para Weber, boa parte do comportamento humano é do tipo 

tradicional ou habitual, rotinizado e irrefletido, sem espaço para escolha (nas palavras 

de Weber, wertrational/racional-valoral, diferente do zweckrational/racional-

instrumental) e, portanto, irracional. Segundo Weber, há uma separação entre essas 

racionalidades: os interesses materiais seriam pautados pela racionalidade instrumental, 

enquanto os interesses valorais pela racionalidade valoral. A distinção entre não 

racional, racional e irracional remonta a Talcott Parsons. Segundo ele, o não racional 

está voltado às relações entre meios e fins. Stark e companheiros juntam não racional e 

irracional, ignorando as implicações dos fins transcendentais e a relação simbólica entre 

meios e fim. A teoria da escolha racional só considera a zweckrational, reduzindo assim 

a capacidade de compreensão da sociologia, pois menospreza o papel dos fatores 

afetivos, simbólicos e emocionais no desenvolvimento de identidades coletivas. A teoria 

da escolha racional se assenta sobre a relação entre custos e benefícios; a teoria 

tradicional weberiana, quanto à religião, entre meios e fins. Sendo assim, a relação entre 

custo e benefício, apesar de funcionar na economia em geral, é irrelevante quando o fim 

é absoluto e quando os meios são claramente prescritos pela tradição religiosa 

(SHAROT, s.d.). 

3.3.3 Crítica ao “economicismo”  e ao mercado religioso  

O uso da economia na análise da religião não é uma novidade de Stark e 

companheiros. Muito cedo analistas sociais viram nessa ferramenta interpretativa uma 

boa alternativa para entender a dinâmica social como um todo, nela incluída a religião. 

Mas, se até então os autores utilizavam a economia de maneira parcial ou metafórica, a 

partir da teoria da escolha racional a análise econômica passou a ser “a” análise da 
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religião. Os autores da teoria da escolha racional acreditam que o homem é um ser 

eminentemente econômico e que essa sua “essência” é extensível a todos os seus 

âmbitos, inclusive a religião. Eles concebem o indivíduo heuristicamente como um 

homo economicus. Os homens têm necessidades e desejos, e suas ações estão 

dominadas pela realização desses objetivos. Conforme visto no capítulo 2, eles 

esforçam-se por obter a máxima satisfação por meio dos menores custos. É isso que, 

para os economistas, significa maximização da utilidade. No entanto, ao satisfazerem 

suas necessidades e desejos, as pessoas são submetidas a restrições. Primeiro, ao 

procurarem diferentes necessidades e desejos ao mesmo tempo, podem causar um 

conflito naquilo que os economistas chamam de “função de utilidade”. Para um homem 

religioso, seu esforço por salvar sua alma pode estar em conflito com seus desejos 

seculares. Segundo, as pessoas têm apenas meios limitados para alcançar seus objetivos. 

Os indivíduos podem ter não somente recursos materiais limitados, mas também 

conhecimento parcial e inteligência limitada. Além disso, frequentemente são 

confrontados com incertezas (situações em que o resultado de uma ação é imprevisível) 

e riscos (situações em que o resultado de uma ação é previsível, mas incerta: quando 

você invade uma casa para satisfazer seus desejos materiais, você se arrisca a ser preso). 

Eles devem reduzir risco ou incerteza adquirindo informação, mas a reunião de 

informação pode ser custosa e levar tempo. Terceiro, os indivíduos não agem em um 

espaço vazio. São confrontados com outros indivíduos que também buscam seus 

objetivos. De um lado, por colaboração mútua, eles podem aumentar suas respectivas 

utilidades (se duas pessoas fazem um acordo e, uma ajudando a outra, constroem uma 

casa, elas serão mais rápidas e eficientes; um vendedor e um comprador em um 

mercado se unem para atingir seus objetivos individuais, mas, ao fazerem isso, o 

comprador ajuda o vendedor e vice-versa). De outro lado, eles têm de coordenar e 

orquestrar seus respectivos desejos. Assim, uma ordem social pode ser o resultado que 

sirva para maximizar a alocação de utilidade dos indivíduos agregados em uma 

sociedade. 

A definição do homem como homo economicus é a microfundação da 

compreensão econômica dos mercados. A macrofundação é a teoria do equilíbrio. Em 

um mercado, os vendedores são confrontados com o problema do estabelecimento de 

preço. Quando o preço de seus bens é muito alto, somente poucas pessoas os 
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comprarão. Se o preço é muito baixo, eles podem não gerar lucro. Por outro lado, 

também os compradores são confrontados com a utilidade do problema: eles poderiam 

esperar comprar outras coisas. Compradores e vendedores diferentes terão de encontrar 

uma solução para seu conflito interior (não venderei esse bem por um preço mais baixo 

/ não comprarei esse bem por um preço mais alto). Para alguns vendedores, o ponto de 

concessão máxima é mais alto ou mais baixo do que o de outros. 

Os enfoques economicistas e individualistas da vida social foram o alvo da 

crítica do projeto sociológico de Durkheim. Este queria distinguir a sociologia tanto da 

economia quanto da psicologia. Para ele, a sociedade é anterior ao indivíduo, e sua 

totalidade é bem mais que a soma das partes. Para tanto, considerou a sociedade uma 

entidade sui generis. Essa tradição durkheimiana dominante na sociologia não aceita a 

teoria da escolha racional sobretudo porque questiona o fato de haver uma escolha 

totalmente racional, sem uma pressão subjacente e não racional nas escolhas 

individuais. A invasão da teoria da escolha racional é a volta do homem econômico nas 

análises sociais. “Representa o último assalto imperialista da economia na sociologia: a 

subordinação do homo sociologicus ao homo economicus” (BAERT, 1997). Isso já teria 

sido operado por Hobbes, Smith, Tocqueville, Marx e os utilitaristas. Conforme as 

seções anteriores concluíram, reduzir o comportamento religioso a uma racionalidade 

pautada na relação entre custo e benefício não explica completamente o comportamento 

religioso, pois o que está em jogo não é uma troca de bens do mesmo nível, e sim um 

suposto absoluto. 

Conforme já visto, Stark criticou a tese bergeriana de que o monopólio seria 

necessário à manutenção da religião apresentando o livre mercado como alternativa ao 

florescimento religioso. Mas a ideia de que em um livre mercado religioso, em razão da 

maior oferta, haverá maior demanda (tese da teoria da escolha racional) foi seriamente 

questionada por pesquisas empíricas. Estudos mostram que não há uma relação causal 

necessária entre quanto maior oferta, maior será a demanda. Utilizando o banco de 

dados de Stark e companheiros, outros autores (BREAULT, 1989) (OLSON, 1998) não 

encontraram uma relação positiva entre pluralismo e vitalidade. Os defensores da teoria 

da secularização reagiram e tentaram se defender afirmando que, em razão da 

diversidade interna do catolicismo, este grupo precisava ser tomado como pluralista em 

si mesmo, não podendo ser considerado uma denominação única, pois isso distorceria 
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os resultados. Os críticos à teoria da escolha racional mostraram que a relação positiva 

entre pluralismo e vitalidade desapareceria ou seria negativa se o controle fosse 

removido, e que, ao remover qualquer grupo com as características da população 

católica americana, o resultado da correção ficaria automaticamente positivo. Além 

disso, evidências históricas e comparativas revelam duas anomalias na teoria da escolha 

racional. A primeira diz respeito à diferença entre católicos e protestantes. Segundo 

Gorski (2003), os níveis mais altos de participação religiosa são encontrados em países 

de maioria católica (Irlanda, Polônia, Itália e Áustria), enquanto os níveis mais baixos 

são de países de maioria protestante (países escandinavos), sendo que os países mistos 

(Alemanha, Holanda e Inglaterra) ficam entre ambos os extremos. Esse estado da 

questão é contrário à tese da competição, do mercado (quanto maior a competição, 

maior a vitalidade), e de fato análises estatísticas sugerem que essa tese não se sustenta 

quando se analisa a Europa ocidental como um todo (GORSKI, 2003, pp. 114-115). 

Segundo Bruce (1999), por detrás do rigor da teoria, há uma fraqueza, pois tudo 

a corrobora. De um lado, argumenta-se que os baixos custos permitem ampla inovação, 

o que permite que as pessoas escolham a forma que mais lhes convém. De outro, 

defendem que os altos custos fazem com que, quanto mais as pessoas invistam, mais 

comprometidas se tornam. Iannaccone, colega de Stark em outros trabalhos, tenta 

resolver dizendo que as exigências feitas pela igreja não podem ultrapassar os 

benefícios que os membros recebem pela participação nessa igreja. Assim, a igreja que 

exige deve prover um número maior e melhor de recompensas. Mas não há como saber 

antecipadamente em que o equilíbrio entre exigência e recompensa se assenta, pois não 

há como estabelecer objetiva e externamente o que é uma recompensa ou uma 

exigência. Por exemplo, o que é uma bênção para um pode ser uma punição para outro, 

como no caso de uma vigília de duas horas em oração (conforme visto nas seções 

anteriores, trata-se de uma racionalidade subjetiva e, como tal, impossível de ser 

verificada, pois sempre abre espaço para uma exceção). Se uma igreja cresce, fornece 

mais recompensa. Na ausência de qualquer possibilidade de especificar a utilidade 

exceto observando o sucesso ou o fracasso, a explicação torna-se circular. Se fale, 

oferece mais exigências. Mas isso não é uma explicação. 

Além disso, a racionalidade econômica exige que os produtos sejam 

comparáveis e medíveis dentro de uma única escala. Sem a comparação, não é possível 
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avaliar a vantagem ou não. Mas não se pode fazer isso quando se trata da salvação, pois 

em religião se lida com a lealdade dos membros, pois se trata de um monopólio. As 

demais religiões não são alternativas, mas são erros a serem evitados. Há como saber o 

preço de um produto, mas não se pode saber o preço de ser católico ou mórmon. Não se 

muda de religião como se muda de carro ou se troca algum bem material. Como 

exemplo, Bruce cita que, se uma empresa oferece um produto que não faz sucesso, 

acaba substituindo-o; mas, se uma ideologia se torna incapaz de arregimentar membros, 

não declara que está errada, mas se fortalece internamente sob o discurso de que são 

poucos mas são fortes, os melhores, são os únicos que veem a verdade como ela é etc. A 

diferença é que, enquanto uma empresa não possui nada de interno que a obrigue a 

mudar, pois deve seguir as leis do mercado, uma religião possui uma doutrina e esta tem 

peso nas decisões de seu futuro. Uma das características mais marcantes da teoria da 

escolha racional é que ela trata os atores como agentes sem identidade e sem história. 

Para provar que mais do que escolha há tradição, Bruce cita que na maioria dos países a 

religião é muito mais tradição (nascimento, etnia, identidade nacional) do que escolha, e 

somente com altos custos é que há mudança. Se nos Estados Unidos escolher uma 

religião é fácil e banal, em alguns lugares é algo completamente difícil (BRUCE, 1999). 

Além disso, as afirmações epistemológicas da teoria da escolha racional 

geralmente se assentam sobre um reducionismo analítico que potencialmente distorce a 

natureza dos fenômenos sociais e religiosos. Primeiro, a teoria econômica reduz o que 

pode ser chamado de a economia para situações de mercado. Intuições em economia 

que vão além do mercado como a troca de presentes são normalmente ignoradas. 

Segundo, a teoria da escolha racional reelabora conceitualmente todo fato social como 

uma situação de mercado. Isso leva a uma universalização e, assim, a uma identificação 

entre o econômico e o social. No entanto, a situação de mercado em si é um fato social 

bastante específico, exigindo um contexto muito especial, com condições bastante 

especiais. Assim, explicar a totalidade do social mediante uma parte bastante específica 

dele leva facilmente a ideias errôneas e distorções. Em terceiro lugar, devido à 

microfundação da teoria no homo economicus, os teóricos da escolha racional 

frequentemente afirmam que sua teoria assenta-se sobre um “reducionismo 

psicológico”. Os fatos sociais e religiosos são, assim, explicados como o produto de 

ações agregadas de indivíduos que maximizam a utilidade. No entanto, não está 
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totalmente claro que os indivíduos sejam os “átomos” da sociedade. Outras teorias 

inspiradas pela chamada “reviravolta linguística” afirmam que o social não é um 

produto da agregação de indivíduos, mas uma realidade sui generis que não pode ser 

explicada pela redução a suas partes. Para eles, a unidade social básica não é a ação, 

mas sim a interação ou os atos de comunicação. Por último, mas não menos importante, 

o reducionismo psicológico da teoria da escolha racional tende a reduzir os traços 

psicológicos do homem a pura intencionalidade, ignorando, no entanto, que a ação 

humana pode estar pelo menos parcialmente enraizada no inconsciente ou no que Pierre 

Bourdieu chama de habitus. 

3.4 Conclusão 

Não obstante o imenso sucesso da teoria da secularização sobretudo na década 

de 1960, cedo surgiram críticas ao modelo do monopólio religioso. No seio da cultura 

que mais desafiava o tradicional modelo de secularização, os Estados Unidos, 

desenvolveu-se um modelo alternativo que punha de cabeça para baixo o antigo 

modelo. Para a teoria da escolha racional, a religião prosperaria exatamente em 

ambiente de competição. 

Este capítulo pretendeu apresentar algumas críticas a ambos os modelos 

estudados nos dois anteriores. A teoria da secularização de Berger foi criticada por 

postular uma equivalência entre modernidade, pluralismo e secularização, o que não se 

comprovou, sobretudo quando se toma como exemplo uma sociedade como a norte-

americana. Cedo também essa teoria foi acusada de acreditar erroneamente em uma 

pregressa idade de ouro da fé; principalmente historiadores medievais questionam esse 

ponto de partida alegando que não havia de fato tanta religião homogênea na Idade 

Média. Por fim, a crítica se volta ao argumento tradicional de que a religião só se 

mantém forte em um monopólio religioso; se a crítica da teoria da escolha racional não 

está de todo certa ao defender o mercado, pelo menos questiona a teoria tradicional por 

sua postulação de uma fé hegemônica. 

A teoria da secularização de Stark/Bainbridge foi igualmente criticada. As duas 

primeiras críticas versaram sobre seu embasamento teórico, a chamada teoria da escolha 

racional. Primeiro porque a teoria se pretendia preditiva do futuro da religião, o que se 

revelou epistemologicamente bastante delicado; segundo por adotar como base um 

conceito de racionalidade universal igualmente questionado, sobretudo, pelas ciências 



91 

sociais. A terceira e última crítica acusa o modelo de economicista, de reduzir tudo à 

lógica de mercado e ao interesse, quando, na verdade, em religião outros fatores tendem 

a entrar de maneira determinante na análise, como por exemplo a tradição e o hábito. 
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CONCLUSÃO  

Este trabalho começou bastante starkiano-bainbridgiano, mas, aos poucos, foi 

não só reconhecendo a posição bergeriana como também revendo a força da teoria da 

escolha racional. Quem se aproxima da obra de Berger e de Stark/Bainbridge percebe a 

magnitude de ambos. Berger, como pioneiro de uma síntese que bebe nas nascentes das 

ciências sociais, reflete uma preocupação com a plausibilidade do mundo em plena 

divisão da Guerra Fria. Eram tempos difíceis, quando o mundo, após duas grandes 

guerras, buscava uma base sobre a qual assentar a ação humana. O grande medo era a 

perda da plausibilidade que até então se julgava que o cristianismo havia fornecido ao 

Ocidente. A pluralidade trazia riscos a um mundo cada vez mais globalizado. 

Para Berger, a modernidade encontrava-se diante de um paradoxo criado por ela 

mesma. O capitalismo moderno havia levado a uma competição entre as ofertas de 

plausibilidade, da qual nem sequer o comunismo ateu escapava. Mas, dentro do 

mercado de ofertas de plausibilidade, nenhuma proposta poderia oferecer uma resposta 

definitiva, cabal, global, que servisse como dossel sagrado estendido sobre a sociedade 

e que a ela forneceria a plausibilidade da ação humana. Berger refletia a busca europeia 

de uma superestrutura que substituísse a até então fornecida pelo cristianismo ocidental, 

em colapso a partir da Reforma Protestante e mais recentemente com a cisão do mundo 

em dois grandes blocos durante a Guerra Fria. 

Aos poucos, a ideia da necessidade de um sistema único que sustentasse a 

plausibilidade do mundo foi sendo relativizada. Historiadores inclusive constataram que 

nem sequer a Idade Média fora monolítica quanto à fé. Além das divisões internas à 

própria cristandade, a Europa medieval conviveu com judeus e com muçulmanos, por 

exemplo. Na tentativa de recuperar um lugar para o estudo da religião após a promessa 

de seu fim pela teoria clássica da secularização, alguns autores, partindo de estudos de 

microeconomia, tentaram analisar o cenário religioso segundo critérios mercadológicos. 

É nesse contexto que surge a abordagem da teoria da escolha racional em religião, 

preocupada em explicar a dinâmica religiosa em sociedades plurais e livres de coerção 

estatal, como os Estados Unidos. 

Como teorias sobre a secularização, tanto a da secularização quanto a da escolha 

racional são passíveis de crítica. Além das críticas específicas a cada uma delas 
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esboçadas no capítulo 3, uma crítica comum a ambas é terem menosprezado a 

singularidade histórica e política das diversas culturas. Se Berger peca por aplicar ao 

mundo o que aconteceu em boa parte da Europa, Stark e companheiros exageram ao 

ampliar a dinâmica estadunidense a todas as culturas e épocas (STARK, 2006). 

Imunizadas da tentação de elaborar narrativas totalizantes sobre um fenômeno tão 

complexo e variegado como a religião, as ciências sociais, diante da presença do 

religioso na modernidade, tenderão a analisar o religioso dentro de seu contexto com 

base em modelos explicativos de tipo comparativo, para só em um segundo momento 

ousar sistematizações respeitadoras das diversidades. 

Em menor ou maior grau, a religião permanece viva na modernidade. Para 

alguns sociólogos, nestes últimos anos, o discurso sobre religião nacional e/ou 

nacionalidade confessional representou um tipo de base teórica para a elaboração e a 

afirmação do conceito de nacionalismo religioso. A globalização, nas suas formas não 

nacionais e transnacionais, abala a própria ideia de Estado-nação e provoca a crise do 

nacionalismo secular. Diante do enfraquecimento das lealdades e das identidades 

nacionais baseadas na cidadania, antigos cânones como os religiosos ou étnicos voltam 

a ser meios cruciais para a identidade nacional. 

O nacionalismo religioso parece criativo e flexível. Criativo porque, baseando-se 

em e mitificando o passado, não se limita a ressuscitar antigas ideias, conceitos ou 

imagens, mas as articula de modo crível em uma nova ideologia capaz de satisfazer as 

necessidades sociais e políticas do presente. Flexível porque o nacionalismo religioso se 

mostra capaz de sustentar ao mesmo tempo um projeto nacionalista e um transnacional, 

global. 

Para confirmar essa habilidade mimética, basta citar o exemplo da Al Qaeda, 

que, de um lado, desenvolveu uma verdadeira rede global do terror e, do outro, radicou-

se em alguns estados religiosos como o Sudão, o Afeganistão dos talebãs, a Somália. Na 

ideologia do nacionalismo religioso se inspiram também outros diferentes grupos do 

radicalismo islâmico como o Hamas na Palestina, o Hizbullah no Líbano e muitos dos 

separatistas chechenos. Ou seja, o nacionalismo religioso é uma das tantas 

consequências inesperadas da modernidade. 

A secularização, que relativizou o sagrado, fez com que as crenças religiosas se 

tornassem não apenas objeto de fé, mas também de identidade a serviço de objetivos 
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seculares. Em outras palavras, vai ganhando espaço a antiga ideia – e não apenas entre 

os fundamentalistas de todo tipo – de que a religião pode salvar não somente as almas, 

mas inclusive as nações, os povos, as sociedades (GRITTI, 2004). 

Uma vez presente na sociedade moderna, a religião, porém, precisa ser analisada 

de forma contextualizada. Segundo Gorski (2003, p. 112), ambos os modelos, a teoria 

da secularização e a teoria da escolha racional, não deram atenção suficiente ao aspecto 

político. Para o modelo clássico da secularização, o que causa o declínio da religião é a 

urbanização e a industrialização. Para o novo paradigma (da oferta, da teoria da escolha 

racional), o político entra apenas de fora, como regulador da economia religiosa (força 

coercitiva do Estado). Mas há quem defenda que o problema é político, entre Igreja e 

Estado. Trata-se de autores como David Martin, que consideram a competição na 

análise religiosa, mas a ampliam para outros participantes, como as ideologias políticas 

etc. A religião não só compete entre si, mas também com os demais modelos 

ideológico-políticos (socialismo, liberalismo, nacionalismo, fascismo etc.). 

Já na década de 1960, David Martin chamou a atenção para a necessidade de 

analisar a dinâmica religiosa dentro de seu contexto histórico, cultural e político. Ao 

aplicar a metodologia durkheimiana para a secularização na Europa, Martin (1978) 

constatou diferenças entre os países católicos do sul e os protestantes do norte. Onde a 

Igreja tinha estado próxima ao poder do antigo regime, especialmente na França (Igreja 

Católica) e na Suécia (Igreja Luterana), havia uma forte fronteira entre a esfera religiosa 

e a secular. Educação, política, artes, meios de comunicação e comércio tentaram 

libertar-se da influência ou domínio da Igreja. Onde a Igreja oficial foi contra as formas 

alternativas de cristianismo, Martin identificou uma tendência à marginalização do 

cristianismo com relação à vida pública e uma diminuição dos níveis de frequência à 

igreja. Por outro lado, onde as religiões alternativas foram aceitas mais cedo e onde a 

Igreja dominante abandonou o monopólio, a marginalização da religião e o declínio na 

participação eclesial foram moderados. 

Mais recentemente, Martin publicou uma revisão de sua teoria geral (MARTIN, 

2005), na qual demonstra as múltiplas trajetórias do secular e do religioso. Embora tanto 

a teoria da secularização quanto a teoria da escolha racional em religião proponham 

algo universal, independente do contexto local, Martin faz matizações históricas. Para 

exemplificar, Martin lembra que a Europa passou por cristianizações sucessivas, cada 
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uma delas com suas perdas e ganhos. A primeira cristianização católica foi a conversão 

de monarcas, levando à conversão de seus respectivos povos. O custo inevitável do 

processo foi a assimilação da fé ao poder, a coerção e a violência, tendo como resultado 

a tensão entre Igreja e Estado. A segunda cristianização foi a conversão das massas 

urbanas medievais pelos frades. O custo inevitável foi a divisão entre os “atletas de 

Deus” e os demais, entre os celibatários e espirituais, e os domésticos e reprodutivos. 

Diante de uma realidade religiosa histórica e culturalmente plural, surge a 

necessidade de modelos explicativos da religião específicos e apropriados aos 

contextos. Para o atual Berger, tanto a teoria da secularização quanto a teoria da escolha 

racional são insuficientes para explicar a diversidade religiosa, havendo necessidade de 

“uma teoria da pluralização” (BERGER, 2012, p. 315). Berger parte da sugestão de 

Shmuel Eisenstadt (2002) de que existem múltiplas modernidades. Trata-se da crítica à 

noção de uma única modernidade, cuja origem é o Ocidente e que pode ser extensível a 

todas as partes e culturas mundiais (BERGER, 2012, p. 316). 

José Casanova (2006) (1994) segue na mesma direção, argumentando que os 

sociólogos europeus tradicionais tenderam a considerar o declínio do domínio social da 

religião e o declínio das crenças religiosas pessoais como dois aspectos de um único 

processo, demonstrável na Europa ocidental e prescritivo para o resto do mundo. 

Casanova questiona a validade tanto empírica quanto normativa da privatização da 

religião, e defende a rejeição de qualquer tipo de relato de um processo homogêneo de 

secularização em que todos os aspectos estão necessariamente ligados ao destino da 

Europa ocidental. O autor enfatiza a necessidade de desenvolver uma perspectiva 

comparativa global no estudo da complexa dinâmica da religião, da modernização e da 

privatização. Casanova se baseia na crítica da religião elaborada por Asad. Este critica a 

secularização convencionalmente concebida como uma emancipação do controle do 

poder da religião. Para Asad, esse tipo de análise da religião como um conceito 

globalizado universalmente pode ser interpretado como uma construção determinada 

pela modernidade secular ocidental (ASAD, 2003, pp. 191-192). Os conceitos de 

religião e secularidade precisam ser criticados e inclusive redefinidos levando em conta 

as múltiplas modernidades e as múltiplas funções da religião e da secularidade na pós-

modernidade globalizada. Segundo Casanova, a globalização proporciona novas 

oportunidades para as religiões mundiais articularem perspectivas globais e superarem 
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seus limites territoriais. Para Casanova, a globalização e a modernização proporcionam 

novas oportunidades para a religião, mas não necessariamente a secularização ou a 

exclusão da religião da esfera pública (CASANOVA, 2006). 
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