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RESUMO 

 

 
A religiosidade dos alunos ingressantes no Ensino Superior do Centro 

Universitário Adventista de São Paulo foi o objeto de estudo deste trabalho tendo como 

referencial a obra de Georg Simmel. Este autor, que viveu no final do século XIX e início 

do século XX, foi um dos sociólogos alemães que discutiu religião, numa perspectiva 

inovadora para seu tempo. A partir de sua obra foi possível estabelecer um esquema de 

análise que incluiu as categorias: a priori religiosos, religiosidade, misticismo, piedade, 

fé e religião. Utilizando essa matriz e a Escala de centralidade religiosa (CRS) de Stefan 

Huber como instrumento, foi percebido no grupo de alunos uma religiosidade com 

elevados valores na crença em Deus, na importância da oração e na identificação com 

uma tradição religiosa, mas que experimenta taxas menores na frequência aos cultos e nas 

ações sociais. Esses resultados parecem refletir em parte a influência do modelo 

educacional de ensino superior adventista alicerçado nas bases doutrinárias da igreja 

adventista do sétimo dia, surgida nos Estados Unidos da América, e por outro lado, as 

mudanças sociais ocorridas nos últimos anos. 
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ABSTRACT 

 

 

The religiosity of students entering the Higher Education of the Adventist University 

Center of São Paulo was this work object of study having as reference Georg Simmel’s 

texts. This author, who lived in the late 19th and early 20th centuries, was one of the 

German sociologists who discussed religion from an innovative perspective for his time. 

From his work, it was possible to establish a scheme of analysis that included the 

categories: religious a priori, religiosity, mysticism, piety, faith and religion. Using this 

matrix, and the Stefan Huber Religious Centering Scale (CRS) as an instrument, a high- 

value religiosity was perceived in the group of students in belief in God, the importance 

of prayer and identification with a religious tradition, but experiencing lower rates at 

service attendance and social actions. These results seem to partly reflect the influence of 

the Adventist higher education model based on the doctrinal foundations of the Seventh-

day Adventist Church, and on the other hand, the social changes that have taken place in 

recent years. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
A religiosidade ou espiritualidade são elementos constituintes da cultura e do 

interesse humano em toda a história. Em muitos povos antigos é possível encontrar ideias 

e costumes que se referem a uma especulação sobre a existência de uma realidade 

transcendente, tanto para fora, quanto para dentro dos indivíduos, e estas conjecturas 

registradas nos documentos e vestígios materiais destas sociedades influenciaram seu 

modo de vida e de ver o mundo. 

A partir dos séculos XVIII e XIX, por influência do iluminismo e 

estabelecimento da modernidade, a religião e sua relação com o homem passou a ser 

analisada a partir de perspectivas que produziram uma série de novos olhares da ciência, 

disciplinas como história das religiões, psicologia da religião, sociologia da religião e 

fenomenologia da religião entre outras. Estas surgiram em universidades e estabeleceram 

uma base para o estudo da religião de modo sistemático e diferenciado (USARSKI, 

2013, p.51). Deste período, alguns nomes se destacam como Emile Durkheim (1958-

1917) ou Max Weber (1964-1920) propondo teorias de análise do tema, mas 

evidentemente não foram os únicos, outros estudiosos no mesmo período também 

propuseram seus próprios entendimentos, como Georg Simmel (1858-1918), que servirá 

de base epistemológica deste estudo e sobre quem nos deteremos mais profundamente a 

seu devido tempo. 

No século XX, com o desenvolvimento destas disciplinas e a multiplicidade dos 

olhares, a religião foi percebida de muitas maneiras, como etapa social a ser ultrapassada, 

objeto de alienamento coletivo, e dependendo do ponto de vista, como prejudicial ou 

benéfica, passando por mudanças assim como a sociedade, sendo um assunto de 

permanente interesse até nossos dias. 

À luz deste quadro em mutação, as gerações que tem se sucedido nas últimas 

décadas, tem estabelecido relações com a religiosidade de modo diferenciado e em 

constante transformação. A expressão deste vínculo encontra na adolescência, e no início 

da juventude, um período de escolhas pessoais e direcionamentos espirituais. 

O período em que estes jovens cursam o Ensino Superior costuma ser um 

momento muito importante não só por ser marcado por novos rumos pessoais quanto pela 

influência do próprio ambiente acadêmico e das novas socializações. De forma geral, este 

panorama não só pode se apresentar significativo para o universitário como é de interesse 
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às instituições confessionais de Ensino Superior que entendem fazer parte de sua missão 

educacional auxiliar e ser influente na formação de seus alunos, inclusive na dimensão 

espiritual. 

Enquanto professor do Centro Universitário adventista de São Paulo (UNASP) 

percebia que muitas das características que descreviam os jovens universitários 

brasileiros podiam ser percebidas nos alunos desta instituição, mas era comum a surpresa 

em alguns casos, encontrados em sala de aula, que pareciam desrespeitar a 

correspondência entre aqueles estudantes e os resultados de pesquisas. Desta forma, 

surgiu o interesse de conhecer melhor estes indivíduos e também de encontrar na literatura 

da área uma estrutura adequada aos nossos dias, que pudesse auxiliar o entendimento e 

analise desta religiosidade. O quanto os discentes do UNASP se aproximam de outros 

universitários do país e o quanto se diferenciam? Este questionamento se impunha não só 

pela particularidade que cada instituição naturalmente detém, mas também pelo próprio 

projeto educacional do UNASP que mantem estrita relação com os pressupostos 

religiosos da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD), mantendo assim um currículo de 

disciplinas religiosas semestrais em todos os seus cursos de graduação. Outra razão para 

esta diferenciação poderia residir no grupo de alunos, pois é possível encontrar um 

número elevado de alunos adventistas que atendem aos cursos superiores da instituição. 

Desta forma, o recolhimento destes dados não só enriquece o universo das 

pesquisas sobre o universitário no país quanto apresenta novas peculiaridades deste 

grupo. Para alcançar este objetivo, no primeiro capítulo será abordada a história de 

como o ensino superior adventista se estabeleceu no Brasil, entendendo que a IASD 

mantém relação próxima, tanto administrativa quanto ideológica, com as suas instituições 

de Ensino Superior. Portanto, há uma influência nos meios pelos quais a educação 

adventista se desenvolve nas instituições, quer seja ela sentida nos direcionamentos que 

a direção do UNASP toma, quanto através dos professores e alunos adventistas que 

participam da comunidade acadêmica. 

Com a descrição do contexto institucional estabelecido será buscado, no segundo 

capítulo, estudar as obras de Georg Simmel verificando a viabilidade de seu pensamento 

como referencial teórico e a proposta de categorias de análise da religiosidade em nossos 

dias. Este propósito apresenta desafios já que temos uma distância temporal de seus 

escritos (início do século XX) e textos basicamente ensaísticos, sem um desenvolvimento 

teórico completamente elaborada pelo autor. Simmel já tem sido utilizado em algumas 
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pesquisas como base teórica, mas apesar disso, sua adequação será analisada no capítulo 

em questão. 

Por fim, no terceiro capítulo serão analisados os estudos sobre religiosidade 

disponíveis na literatura e apresentadas as características da religiosidade dos discentes 

do UNASP colhidas através de uma pesquisa quanti-quali entre os alunos ingressantes na 

instituição. O questionário foi elaborado a partir da escala de centralidade da religião 

(CRS), um instrumento já validado e largamente utilizado. Será proposta uma 

aproximação entre o CRS e Simmel e suas questões serão adaptadas para se aproximarem 

do paradigma simmeliano. 

Nas considerações finais serão analisados os dados à luz da história do Ensino 

Superior adventista no Brasil tendo Simmel como apoio teórico, comparados os resultados 

desta pesquisa com a literatura já produzida sobre o tema e a utilização de Simmel como 

aporte teórico para o estudo da religiosidade. 
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CAPÍTULO 1 

 
A HISTÓRIA DO ENSINO SUPERIOR ADVENTISTA NO BRASIL E O 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO 

O Centro Universitário Adventista de São Paulo é uma instituição de Ensino 

Superior da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD), sendo produto de uma política 

administrativa de investimento em instituições de ensino formal praticada desde o século 

XIX. Assim, como em outras denominações cristãs que existiram neste mesmo período, 

aqui também a abertura de escolas fazia parte do que se entendia por missão evangelística. 

Com este objetivo foram criadas e mantidas unidades de ensino onde pudessem expandir 

e aplicar sua filosofia religiosa. Mas como a IASD via seu papel no âmbito educacional 

e como desenvolveu esta competência no Brasil? Esta seria a questão que trataremos em 

seguida, que de alguma forma responderá como foi o Ensino Superior adventista 

concebido no Brasil e sua influência até hoje. 

Porém, antes de prosseguirmos é preciso observar elementos ainda anteriores, pois 

o tipo de protestantismo que o adventismo acabou por se constituir, também é resultado 

de uma história prévia, da qual ele foi herdeiro e que surge de um ethos americano 

oitocentista. 

Para entender estes desdobramentos, portanto, voltaremos bem ao início da 

história americana, ainda no seu período de colonização. 

1.1 Contexto do surgimento da IASD nos EUA  

Os Estados Unidos da América como nação, é resultado de uma série de 

movimentos imigratórios vindos da Europa, a partir da chegada de Cristóvão Colombo às 

novas terras em 1492. Esses imigrantes vieram em duas grandes concentrações, uma no 

século XVI e outra no século XVII. Os primeiros foram colonizadores espanhóis, 

franceses e holandeses que chegaram ao continente e se organizaram em assentamentos 

pelo país. 

Nas relações estabelecidas entre os colonizadores e os povos indígenas, a boa 

convivência não foi sempre a regra. Em algumas regiões, os habitantes originais foram 

tratados com violência, por vezes escravizados, e, em outras situações, dizimados. Nas 

décadas seguintes, o seu número foi drasticamente reduzido, ou por ação direta dos 

europeus (NOLL, 1992, p.12-13) ou por epidemias importadas do Velho Mundo das quais 

eles não tinham condições de se protegerem adequadamente (Ibid, p.17), e apesar de 
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serem contados aos milhões até a descoberta do continente, os estrangeiros acabaram por 

se impor como maior influência na sequencia histórica. 

Nestes primeiros anos, os assentamentos eram esparsos e poucas cidades 

conseguiram se desenvolver economicamente. A atividade principal era exploração das 

reservas naturais e agricultura (Ibid., p.11-12). 

Esses primeiros ajuntamentos vindos de países onde a igreja católica era 

hegemônica, como França e Espanha, simplesmente reproduziram a religiosidade de seus 

territórios de origem. No início do século XVII, porém, houve uma nova onda imigratória, 

desta vez vinda da Inglaterra. Este novo grupo de imigrantes foi formado por puritanos e 

separatistas ingleses que aportaram na costa americana e trouxeram consigo seus 

fundamentos religiosos. 

Os puritanos eram protestantes ingleses que, quando ainda estavam em seu país, 

pressionaram a igreja anglicana por uma reforma mais profunda e semelhante à alemã, 

insistindo em algumas ênfases como um afastamento maior da igreja católica, ressaltando 

a autoridade bíblica acima de qualquer outra autoridade (sola scriptura), o compromisso 

com o ministério dos leigos, uma ênfase na educação, o discurso simples em seus 

sermões, o conceito de casa de fé (cada lar um local de fé e adoração) e a estrita 

observância do dia de guarda; portanto, estes indivíduos tinham sua vida centrada em sua 

religiosidade, eram comprometidos com a piedade prática e buscavam viver altos ideais 

de moralidade e disciplina (AHLSTROM, 2004, p. 125; REID et al, 1990, p. 966; 

FROST, 2000, p. 441; NELSON, 2009, p. 575; NOLL, 1992, p. 32). 

Os separatistas, por sua vez, semelhantes a estes, também haviam experimentado 

um inconformismo com a igreja anglicana, mas, diferente dos puritanos, procuravam 

separar-se da igreja estatal e formar suas próprias comunidades religiosas, geralmente na 

concepção congregacionalista1. Ambos os grupos sofreram alguma forma de intolerância 

ou mesmo perseguição religiosa por parte do império britânico, sob o reinado de Charles 

I (Carlos I, 1600-1649), que por eles era considerado autocrata e simpatizante da igreja 

católica (NOLL, 1992, p.35). 

O Novo mundo, assim, prometia uma oportunidade de vida num lugar onde os 

princípios protestantes pudessem ser vividos; e foi com este ideal que estes indivíduos 

 
 

                                                           
1 O congregacionalismo agrupava homens e mulheres cristãos que se reconheciam como súditos direto de 

Cristo e por isso capazes de ministrar e se autogovernarem, através do voto, aliança e participação 
congregacional. Esta postura era vista por eles como uma das maiores conquistas da reforma protestante 
(REID et al, 1990, p. 309) 
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chegaram à América. Eles se viam como “o elemento ‘divino’ da sociedade” (FROST, 

2000, p. 441) e nutriam uma expectativa pela criação de um mundo melhor onde os 

princípios divinos seriam a base da moral e religião de todos, produzindo uma sociedade 

civil justa, purificada, sob os fundamentos cristãos e da lei de Deus (NELSON, 2009, p. 

575; NOLL; BUTLER; STOUT, 2000, p. 43). Em alguns dos documentos produzidos por 

puritanos e separatistas é possível constatar esta postura. 

William Bradford (1590-1657) era um separatista vindo da Inglaterra que se 

estabeleceu em Plymouth e governou seguidas vezes entre 1621-1657 (as eleições 

naquela época eram anuais). Em seu livro History of Plymouth plantation descreve a 

partida da Holanda para os EUA nos seguintes termos: 

Então eles deixaram a boa e agradável cidade que havia sido seu lar de 

repouso por 12 anos, mas eles sabiam que eram peregrinos e não 

olhavam muito para estas coisas mas levantavam seus olhos para os 

céus, seu lar querido, e aquietavam seus espíritos (BRADFORD, 1968, 

p.18) 

John Winthrop (1588-1649), um puritano, também governador de Massachussets 

por 4 vezes entre 1630 e 1649, pregou no navio que o trouxe da Inglaterra em 1630 que 

O Senhor será o nosso Deus e se deleitará em habitar entre nós, como 

seu próprio povo, e nos dará uma benção em todos os nossos caminhos, 

para que vejamos ainda mais de sua sabedoria, poder, bondade e 

verdade, do que já chegamos a ver. Descobriremos que o Deus de 

Israel está entre nós, quando dez de nós conseguirmos resistir a mil de 

nossos inimigos, quando nos fizerem um louvor a nossas plantações 

dirão o seguinte: “Faça o Senhor como à Nova Inglaterra”. Pois 

devemos nos considerar como uma cidade sobre a colina, os olhos de 

todas as pessoas estão sobre nós. (WINTHROP, 1888, p.306-307) 

Os milhares de europeus que chegaram à América a partir da década de 1620, 

procuraram se estabelecer na região e seguir suas confissões religiosas em suas 

comunidades. Mesmo diferindo quanto as denominações que tinham hegemonia em sua 

região, entre elas os católicos, presbiterianos e calvinistas, a liberdade religiosa 

costumava ser estabelecida como parâmetro legal entre eles. 

Isto não quer dizer que o conceito de liberdade que eles possuíam se traduzia numa 

tolerância irrestrita, aconteceram vários casos de banimentos e expulsões daqueles que 

diferiam das crenças de determinadas colônias. Há os casos emblemáticos de Roger 

Williams (1603-1683) e Anne Hutchinson (1591-1643) banidos por defenderam a 

separação igreja estado e atacarem a igreja anglicana. Em outras situações, contudo, a 

ação foi mais violenta, inclusive, lançando mão de perseguição e morte. Entre 1659 e 
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1661, em Massachusetts, autoridades puritanas enforcaram 4 quakers que insistiram em 

voltar para Boston, cidade da qual haviam sido banidos. Ou seja, apesar da tolerância que 

existia em algumas regiões, o conceito de religião errada ou crença falsa criava tensões e 

produziu perseguições em alguns locais (NOLL; BUTLER; STOUT, 2000, p.42-44). 

Esses acontecimentos, importantes por apontar fragilidades na prática desses 

grupos cristãos, não impediu o desenvolvimento que as colônias britânicas alcançaram 

em solo americano. Um dos fatores que acompanhou esse crescimento foi o rápido 

estabelecimento de escolas nas colônias. Parece haver aqui uma relação com um dos 

pontos marcantes da Reforma protestante, a concepção de escolaridade que Lutero 

elaborou para a Alemanha e que constituiu princípio também para os protestantes onde 

eles se fixaram. 

Analisemos rapidamente algumas de suas ideias. Martinho Lutero (1483-1546) 

era professor de teologia, e passou a maior parte de sua vida em ambiente acadêmico, 

para ele, portanto, o ensino superior era um tema bastante próximo. Ele escreveu vários 

textos especificamente sobre o assunto como, Aos Conselhos de todas as cidades da 

Alemanha para que criem e mantenham escolas cristãs (1524) e Uma prédica para que 

se mandem os filhos às escolas (1530), além de outros que, mesmo a educação não sendo 

o tema principal, tratavam sobre o assunto em algum trecho. Em seus textos, Lutero 

referiu-se a certas características muito importantes para a educação: a Bíblia como o 

principal objeto de estudo mesmo para o nível superior (LUTERO, 2017, v.2, p.332), o 

estudo da natureza por observação direta e um afastamento da escolástica (Ibid., p.329). 

Outro ponto importante para ele era a necessidade de reformar as universidades como 

projeto social: 

Sou da opinião de que não há tarefa mais digna de um papa ou de um 

imperador do que uma boa reforma das universidades, em 

contrapartida, nada há de pior e mais diabólico do que universidades 

não reformadas (Ibid., p.328) 

Ou 
Se as universidades e conventos continuarem como estão, sem a 

aplicação de novos métodos de ensino e modos de vida para os jovens, 

preferiria que nenhum jovem aprendesse qualquer coisa e que ficassem 

mudos (Idem, 2017, v.5, p.304). 

Suas orientações não foram seguidas em sua totalidade pelos protestantes, mas 

refletiam o pensamento dele quanto ao papel que a educação deveria ter na sociedade e 

como uma mudança no modelo universitário em vigor precisava ser efetivado. 

De volta aos EUA; no século XVII, começaram a funcionar instituições 

educacionais   abertas   nas   colônias.   Em   1636, na   região   de   Massachussets, 
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congregacionalistas investiram suas posses na construção de Harvard College2 (REED; 

PREVOST, 1998, p.292; RIBEIRO, 2016, p.78). Harvard dá início ao Ensino Superior 

nos EUA, e propôs recriar na América um pouco da educação que acontecia na Inglaterra 

e que alguns dos puritanos haviam experimentado (RUDOLPH; THELIN, 2011, p.3). 

O século XVII ficou desta forma marcado pelo prestígio que os puritanos tiveram 

religiosa, política e socialmente. Eles sobrepujaram outras influências e estabeleceram 

seu estilo de vida como a base moral e religiosa para a sociedade americana, além de 

terem dado as bases para o reavivamento3 que aconteceria no século seguinte 

(AHLSTROM, 2004, p.125). 

No período consecutivo, surgiram outras instituições educacionais nos moldes 

protestantes. Os anglicanos na Virgínia estabeleceram o College of William and Mary 

(1693) e em Saybrook o Collegiate School (1701, a gênese de Yale), os presbiterianos em 

New Jersey fundaram o College of New Jersey (1746, mais tarde Princeton) e até o final 

do século XVIII, 24 colleges haviam sido estabelecidos nos EUA (BARKER, 1894, p.47; 

NOLL; BUTLER; STOUT, 2000, p.50; RIBEIRO, 2016, p.78).  Essas instituições 

ressaltavam o espírito da liberdade civil e religiosa, além dos princípios do cristianismo 

primitivo (BARKER, 1894, p.38), buscavam atender a elite americana e preparar uma 

liderança eclesiástica (NOLL, 1992, p.163; REED; PREVOST, 1998, p.297; RIBEIRO, 

2016, p.80). 

Os colleges não só se desenvolveram como empreendimento institucional quanto 

em influencia religiosa. Homens como George Whitefield (1714-1770), John Wesley 

(1703-1791) e Jonathan Edwards (1703-1758), que no século XVIII inspiraram o 

primeiro grande reavivamento estudaram em colleges: Whitefield e Wesley em Oxford e 

Edwards em Yale. Esses pregadores passaram a apresentar em seus discursos um ideal de 

cristianismo mais individual, intimista e sincero (REID et al, 1990, p.903; NOLL, 1992, 

p.903). Em suas pregações motivaram multidões a afastarem-se da influência da igreja 

anglicana como modelo religioso e em suas comunidades ressaltaram o poder de uma 

                                                           
2 A palavra college pode confundir leitores de língua portuguesa por se tratar de um falso cognato, ela 
não corresponde a palavra colégio. Mesmo na língua inglesa acaba por ser confundida com a ideia de 
universidade. Barker (1894, p.76) aponta a diferença entre college e university, enquanto que a primeira 
costuma ser entendida mais como uma instituição preocupada com a formação do caráter e o preparo 
para o trabalho em uma área universitária, a última busca desenvolver uma cultura universal e o preparo 
para a progressão acadêmica. 
3 Os grandes reavivamentos foram movimentos na história americana de grande entusiasmo e 
crescimento religioso, tanto em número de aderentes quanto de novas denominações que aconteceram 
em diversos lugares e grupos religiosos. O primeiro aconteceu entre 1730 e 1740 e o segundo esteve 
compreendido entre os anos de 1790 e 1840. (MENDONÇA, 2008, p.58; REID et al., 1990) 
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atitude moral positiva. Este movimento surgiu como reação a uma formalidade religiosa 

e relaxamento moral que acometeu o protestantismo. Os aderentes a esta forma de 

entender o cristianismo ficaram conhecidos como pietistas. 

Teologicamente esses pregadores enfatizaram a necessidade de devoção interior, 

o compromisso ativo de leigos nas igrejas, a importância das atividades filantrópicas e 

missões estrangeiras; o estudo devocional da bíblia e a responsabilidade de abrir orfanatos 

escolas para pobres e hospitais (REID et al, 1990, p. 903–904; NELSON, 2009, p. 550– 

551). 

O livro Pia Desideria (1675) de Philip Jacob Spener é considerado o documento 

clássico do movimento e nele são indicadas seis medidas que deveriam ser tomadas 

para reformar a igreja: (1) estudo sistemático da Bíblia, (2) exercício maior do 

sacerdócio espiritual pelos leigos, (3) ênfase no coração, ou prática, mais do que na mente 

ao se tratar de fé, (4) atitude amorosa em controvérsias doutrinárias com o objetivo 

de ganhar o coração e não provar seu argumento, (5) reorganização dos estudos do 

seminário e (6) reavivamento da pregação (GISEL; KAENNEL, 2016, p. 1368; 

NELSON, 2009, p. 550). O pietismo, pelo seu amplo alcance, teve ênfase diferente em 

grupos também diferentes. Em seu caráter mais radical, ressaltou o papel do Espírito 

Santo, estimulando a ligação mística entre o homem e a divindade e produziu, até 

mesmo, comunidades isoladas   socialmente (no   século   XVIII,  Ephrata   e   Bethlem   

na   Pensilvânia   e posteriormente, no século XIX, New Harmony, Indiana) (GREIL; 

DAVIDMAN, 2016, p. 1368; NELSON, 2009, p. 551). 

Além do alcance que essas ideias tiveram entre a população, elas também se 

harmonizaram com os ideais do movimento de independência americano que buscavam 

romper com o império britânico (e com a igreja da Inglaterra) e ressaltavam a separação 

da religião e estado (questão sensível naquele momento nos EUA que tinha nos puritanos 

defensores da união entre os dois) (NOLL; BUTLER; STOUT, 2000, p.53). 

A partir de 1776, com a independência dos EUA e o estabelecimento de uma 

economia menos controlada pelo estado, o país passou por um período de crescimento: 

expansão do território, da população, da exploração das riquezas naturais, da 

industrialização, da criatividade na engenharia, melhoria educacional e urbanização, entre 

outros (NOLL, 1992, p.163). O resultado desse quadro progressista foi a expectativa de 

que a sociedade, como um todo, seria melhor. No que se tratava de ensino formal, o 

suporte do estado às escolas e colleges foi gradativamente sendo votado nas constituições 
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estaduais até passar a ser lei promulgada pelo Congresso americano em 1787, através do 

decreto Northwest Ordinance (RIBEIRO, 2016, p.80; RUDOLPH; THELIN, 2011, p.2). 

No cenário religioso, no entanto, a situação era diferente, pois a efervescência 

religiosa havia declinado em meados do século XVIII e o avanço do secularismo que 

acompanhou os ideais iluministas, além das questões bastantes materiais que envolveram 

a participação na  guerra da independência americana (1775-1783), provocaram um 

esvaziamento das igrejas cristãs (MENDONÇA, 2008, p.53-54). A aderência a alguma 

denominação, que no início do século XVIII havia chegado a índices de 40 a 50% da 

população, posteriormente, na virada para o século XIX, caiu até a marca de 6,9% 

(NOLL, 1992, p.164). Porém essa situação encontrou uma reação em várias igrejas 

protestantes que se mobilizaram em campanhas evangelísticas e por fim geraram, o que 

ficou conhecido como o Segundo Reavivamento. O protestantismo que surgiu deste 

esforço acabou por alcançar taxas de conversões enormes, (em 1910, a adesão a alguma 

denominação formal cristã chegou a 43,5%) (LATOURETTE, 2006, p.1657; NOLL, 

1992, p.164). 

Neste segundo reavivamento religioso, alguns pregadores alcançaram bastante 

reconhecimento, congregando muitas pessoas com discursos de caráter social ou 

escatológico. Um destes foi William Miller (1782-1849), pregador batista, que através de 

estudos pessoais da Bíblia e interpretação das profecias de Daniel, se tornou convicto da 

volta de Cristo para o período em torno de 1843. Antes deísta, depois de uma experiência 

de conversão passou a dirigir reuniões de pregação, que com o apoio de amigos, 

principalmente Joseph V. Himes (1805-1895), atraiu multidões de cristãos de muitas 

denominações, além de movimentar a distribuição de milhares de panfletos pelo país com 

seus cálculos proféticos (BULL; LOCKHART, 2006, p.2; NOLL, 1992, p.193). 

Os indivíduos que se uniram a William Miller e ao movimento chamado de 

millerita esperavam a volta de Cristo e o fim do mundo para o ano de 1843, mas sua 

predição não se cumpriu; diante dessa frustração, nova data foi marcada para o ano 

seguinte, mas novamente viram suas esperanças frustradas. Com a segunda negativa, 

muitos dos seus seguidores se dispersaram. Alguns continuaram marcando novas datas, 

outros voltaram para suas igrejas de origem e ainda outros reinterpretaram o que havia 

acontecido, entendendo que a data havia marcado a purificação do santuário que, em sua 

interpretação da bíblia, existia no Céu. Destes últimos, formou-se o grupo dos que, alguns 

anos depois, formariam a Igreja adventista do sétimo dia (IASD) (AHLSTROM, 2004, 
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p.480; NOLL, 1992, p.193). 

1.2 Formação da igreja adventista do sétimo dia 

Como vimos ao final do tópico anterior, a IASD é uma das denominações que 

surgiu do movimento millerita após o duplo fracasso enfrentado ao prever uma data para 

a volta de Cristo. Esse movimento, a princípio, permaneceu com seus adeptos buscando 

sentido para a sua experiência e tentando se reorganizar, algumas comunidades formadas 

com os desapontados experimentaram forte discordância interna sobre questões como o 

estado dos mortos, o milênio, expiação e o julgamento final (AHLSTROM, 2004, p.481). 

Algumas de suas crenças como a de que um pouco antes da segunda volta de Cristo, o 

período de graça divino se encerraria, foi um dos pontos que por algum tempo esteve 

presente entre eles. A ideia era a de que o caso dos “santos e ímpios” estaria determinado 

baseado na parábola das virgens em Mateus 25 que diz no verso 10: “E, saindo elas para 

comprar [o azeite], chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para 

a festa de casamento. E fechou-se a porta” (Mt 25:10, NAA), portanto a ideia era a de que 

o trabalho de advertência à humanidade havia sido terminado, e segundo eles, não haveria 

conversão após esse período. Esta foi a gênese da “teoria da porta fechada” (KNIGHT, 

2005, p.56). O próprio Miller atesta isso numa carta a Joshua V. Himes: “Fizemos nosso 

trabalho em alertar pecadores e tentar despertar uma igreja formal. Deus em sua 

providência fechou a porta” (MILLER, 1844, p.175-186). Esta doutrina os manteve 

isolados e indiferentes à perspectiva evangelística. 

Com o passar do tempo, o movimento millerita foi se fragmentando e a definição 

quanto à questão da “porta fechada”, e outras doutrinas, tornou-se um tema com 

partidários em oposição. Esta imprecisão perdurou por quase uma década, num processo 

de afastamento lento e gradual do conceito com variações como a de que o caso estava 

definido para aqueles que ouviram a pregação milerita e a rejeitaram, mas não para 

crianças e os que não participaram daquele movimento religioso, ou ainda a ideia de que 

a “porta” que se havia fechado seria a do santuário celestial. A “teoria da porta fechada” 

foi bastante questionada no início da década de 1850 e já na segunda metade da década 

foi abandonada pela maioria do grupo (LOUGHBOUROUGH, 2014, p.175-186). 

Entre 1844 e 1854, à semelhança do que aconteceu com esta ideia, o mesmo se 

repetiu com os outros conceitos, enquanto grupos eram formados e buscavam uma 

identidade religiosa. Neste período, alguns deles passaram a se organizar em 

congregações particulares e vieram a se tornar os adventistas do sétimo dia, distanciando- 
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se dos outros grupos pela aceitação da liderança de Ellen White (1827-1915) e a crença 

de que ela recebia visões de Deus (SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p.83). Somente em 

21 de maio de 1863, a igreja foi formalmente organizada. O nome Adventista do sétimo 

dia indicava duas particularidades do grupo, a expectativa iminente da volta de Cristo e a 

aceitação do sábado, como o dia de guarda. Este nome foi a segunda opção, a primeira 

sugestão foi Igreja de Deus, mas já havia um grupo, saído do movimento millerita, que 

usava este nome (Ibid, p.91). 

Sobre os Adventistas do sétimo dia, a Encyclopedia of religion diz que 

eles desenvolveram-se como um movimento típico de seita do século 

19 marcado pelo milenarismo, biblicismo, restauracionismo e 

legalismo. Sua ênfase no Velho Testamento, sua imagem de ‘pessoas 

escolhidas’, a valorização do sábado e sua sensação de destino cósmico, 

traem a influência do puritanismo americano do século 18, ao mesmo 

tempo em que seu arminianismo4 (que rejeita a predestinação 

calvinista em favor de uma livre escolha de salvação), sua doutrina 

da morte como um sono (afirmando que os seres humanos não tem 

consciência até a ressureição), a preocupação com a liberdade religiosa 

e a adoção de reformas médicas e educacionais revelaram ser um 

produto do evangelicalismo que precedeu a guerra civil americana. 

Os adventistas, contudo, especialmente durante seus primeiros anos, 

salientaram sua distinção e separação ao invés de seus muitos pontos de 

similaridade com o horizonte religioso da América do século XIX 

(BUTLER; NUMBERS; LAND, 2005, v.13, p.180) 

O Dictionary of christianity in America descreve-os da seguinte forma 

[Os] Adventistas do sétimo-dia surgiram do movimento milerita do 

século 19, que predisse a segunda volta de Cristo em 1843-1844, 

tendo a última data significativa escolhida sido 22 de outubro de 1844. 

Através do trabalho de James White, Ellen White, e Joseph Bates, um 

pequeno grupo ajuntou-se no nordeste americano ao redor de algumas 

doutrinas. Por volta de 1850, estas crenças distintivas incluíam o 

descanso do sétimo dia, o advento pessoal e iminente de Cristo, a 

imortalidade condicional, o juízo investigativo (referindo-se à 

eliminação dos pecados por Cristo, crido ter começado em 1844 no 

santuário celestial) e o espírito de profecia manifestado no trabalho 

de Ellen White. (REID et al., 1990, p.1076) 

Bull e Lochhart em seu estudo do movimento adventista dizem que 

O Adventismo do sétimo dia emergiu nos anos após o grande 

desapontamento. [...] Pelos primeiros sete anos, aderentes do 

movimento vieram quase exclusivamente daqueles que esperaram em 

vão em 22 de outubro de 1844; a salvação era considerada impossível 

para aqueles que não haviam passado por esta experiência traumática. 

O adventismo assim originou-se, não da sociedade como um todo, mas 

                                                           
4 Os grandes reavivamentos foram movimentos na história americana de grande entusiasmo e 
crescimento religioso, tanto em número de aderentes quanto de novas denominações que aconteceram 
em diversos lugares e grupos religiosos. O primeiro aconteceu entre 1730 e 1740 e o segundo esteve 
compreendido entre os anos de 1790 e 1840. (MENDONÇA, 2008, p.58; REID et al., 1990) 
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de uma tradição desintegrada que era considerada completamente 

antissocial em suas crenças e práticas. [...] O segundo advento, 

enquanto isso, era esperado que acontecesse num tempo não 

especificado, mas iminente depois do julgamento investigativo. A 

outra maior inovação no pensamento adventista foi a crença que a lei 

de Deus requeria a observância do sábado ao invés do domingo. Esta 

doutrina recebeu muito de seu prestígio no adventismo pela autoridade 

de Ellen Harmon, a esposa de James White desde 1846, cujas visões 

eram aceitas como revelações da vontade de Deus. Inspirada por Ellen 

White e organizada por seu marido, a comunidade expandiu-se de 

aproximadamente 100 em 1849 a uma membresia de 3500 quando a 

igreja se tornou uma corporação formal em 1863 (BULL; LOCKHART, 

2006, p.7). 
 

Deixando de lado as diferentes ênfases que cada um dos três textos apresenta, 

alguns elementos se sobressaem ao observarmos o que a IASD acabou se tornando à luz 

da história americana que vimos até aqui. 

Apesar de a igreja ser vista por Reid como tendo um caráter distintivo com crenças 

estranhas às doutrinas de denominações tradicionais (como a ideia de um juízo no 

santuário celeste, ou de uma mulher receber revelações de Deus, ou ainda a não 

consciência após a morte e por fim de que o dia de guarda seja o sábado ao invés do 

domingo), ela também é apresentada como tendo um caráter típico de seita5 do século 

XIX. Pode-se dizer então que apesar de sua diferença, forças culturais influentes num 

modo de ser religioso americano deram à luz esta denominação específica. 

Esta força cultural é analisada por Max Weber, em sua relação com o capitalismo, 

ao descrever as diferentes confissões nos EUA 

Hoje o tipo de congregação [a que alguém pertence] é irrelevante. Não 

importa que se seja maçom, cientista cristão, adventista, quacre, ou 

qualquer outra coisa. O decisivo é que seja admitido como membro 

através de “votação”, depois de um exame e uma comprovação ética 

no sentido das virtudes que estão a prêmio para o ascetismo, ao mesmo 

tempo íntimo e voltado para o mundo, do protestantismo, e daí para a 

tradição puritana antiga (WEBER, 1982, p. 353). 

De seu texto, chama a atenção que, não levando em conta as diferentes confissões, 

ele ressalte aquilo que ele vê como terreno comum para sua relevância: o caráter ascético 

protestante e a tradição puritana. 

                                                           
5 Seita aqui entendida na concepção sociológica de Ernst Troeltsch: grupo pequeno de pessoas, que 

aspiram à perfeição interior e companheirismo direto entre os membros. Renunciam à ideia de 
dominação do mundo. Detendo certa variação quanto a atitude para com o Estado ou sociedade, desde 
a indiferença, tolerância até a hostilidade, pois não buscam se incorporar a estas ordens sociais. As seitas 
se relacionam com as classes mais baixas, são individualistas na busca sem intermediários por uma união 
com Deus e usam o ascetismo como forma de se separarem das práticas sociais consideradas degeneradas 
(TROELTSCH, 1992, p. 331–343). 
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Sem dúvida, uma das maiores influências na formação do protestantismo 

americano, e de uma espécie de ethos religioso, foi o puritanismo, que não somente foi 

atuante no início da história americana, mas mesmo depois do século XVII, permaneceu 

no imaginário do povo através de seus escritos e testemunhos, influenciando várias 

gerações de americanos (REID et al, 1990, p.966). 

Portanto, ao observarmos os elementos enfatizados pelos puritanos e compará-los 

à descrição que é dada dos adventistas, conseguimos perceber coincidências. No 

Puritanismo, a centralidade da Bíblia como autoridade absoluta, os altos ideias de 

moralidade próprio dos movimentos sectários, a estrita obediência ao dia de guarda e a 

auto percepção como povo escolhido são elementos que podem ser destacados. Há como 

que uma matriz puritana no protestantismo americano que em maior ou menor medida, 

influenciou este movimento e nas quais certas reminiscências são encontradas. 

No adventismo podemos também encontrar influencias do movimento pietistas. 

Desde o seu início, o pietismo ressaltava a relevância dada à manutenção da liberdade 

religiosa, o estudo devocional da Bíblia, e posteriormente, às empreitadas na abertura de 

clínicas, hospitais, escolas e missões estrangeiras, o que traz algumas semelhanças com 

o adventismo. Esta aproximação não chega a surpreender pois muitos milleritas haviam 

sido pietistas (NOLL, 1992, p.193), inclusive Ellen White que viera do metodismo e, 

portanto, era conhecedora de sua teologia. 

Além disto, há uma relação entre a IASD e os movimentos sectários protestantes 

do mesmo período que surgiram a partir de 1790 no segundo grande reavivamento, e que, 

apesar de se manterem à margem do protestantismo tradicional, também traziam certos 

aspectos da cultura americana. Deste segundo reavivamento, apesar de a expressividade 

religiosa diferir entre o Oeste e o Leste do país, pode-se perceber o desejo de reformar a 

América, a ênfase de uma teologia prática e o conceito arminiano de salvação (em 

oposição a ênfase Calvinista do primeiro Grande reavivamento) (Ibid., p.170). 

Tanto o puritanismo quanto o pietismo ou o movimento do segundo grande 

reavivamento, foram motores da cultura religiosa americana do século XIX que 

influenciaram a comunidade millerita a formatar uma religiosidade com tais e tais 

elementos. O Adventismo do Sétimo Dia, portanto, é o resultado destas várias influências 

e um produto do tipo de religiosidade que se experimentava no século XIX nos Estados 

Unidos. 

Algumas dessas características acompanharão a história do adventismo, e 

influenciarão seu conceito de educação e seu desenvolvimento em solo brasileiro, como 
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veremos a seguir. 

1.3 O desenvolvimento da educação adventista de nível superior 

No período entre a colonização americana e a guerra civil, a quase totalidade dos 

colleges e universidades criadas nos EUA, como vimos anteriormente, eram mantidos por 

denominações protestantes e seguiam o modelo britânico, especialmente aquele praticado 

em Oxford e Cambridge. Neles, os grupos religiosos controlavam a instituição, o 

currículo era limitado ao clássico (ou também chamado artes liberais, compreendendo 

línguas antigas, matemática, religião, filosofia e um pouco de ciências), os alunos 

residiam no campus, os cursos eram dirigidos primariamente às elites e o objetivo era 

reproduzir o ensino e não gerar novo conhecimento para os jovens (REID et al, 1990, p. 

530). 

Após a guerra civil, e no restante do século XIX, o país foi novamente tomado por 

um impulso desenvolvimentista: crescimento industrial, expansão tecnológica, 

urbanização e ambiente de pluralidade étnica e religiosa (FONSECA; SANTOS, 2014, 

p.222). Este contexto propiciou um dos períodos mais prolíficos para a abertura de 

colleges na história americana (REID et al, 1990, p.531). 

A motivação, para este crescimento em número de instituições, estava relacionada 

com algumas ideias próprias do segundo grande reavivamento. Uma delas foi a de que o 

ambiente universitário era um espaço adequado para converter ou desenvolver a 

espiritualidade dos alunos, outra razão foi o olhar positivo que comunidades e líderes 

lançaram sobre estas instituições, que traziam consigo vantagens econômicas, culturais e 

de crescimento populacional em seus arredores (Ibid., p.531). 

Desta forma, muitas denominações abriram instituições educacionais onde 

podiam praticar e ensinar suas crenças. Até 1860, o maior número delas se concentrou 

entre os batistas, metodistas, presbiterianos e congregacionalistas. A igreja Adventista 

neste período, ainda estava no início de sua organização e dedicou seu interesse a outras 

áreas, como publicações e saúde. Em 1852 havia aberto sua primeira editora em Rochester 

(SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p.75) e em 1866 fundara o Battle Creek Sanitarium, 

uma clínica de saúde (KNIGHT, 1996, p.54). 

As escolas adventistas demoraram um pouco a aparecer, pois aparentemente a 

questão da educação formal ficou em segundo plano. Alguns adventistas, de forma 

independente, chegaram a abrir escolas na década de1860, mas esses empreendimentos 

não vingaram. 

Uma razão para a demora no estabelecimento de instituições educacionais está 
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relacionada à ideia de que o advento estaria “demasiado próximo”, e assim seria um 

despropósito dar aos seus filhos uma educação formal. Com o passar do tempo, contudo, 

a escolaridade constituiu-se um fator importante, devido à preocupação dos membros da 

igreja em dar uma educação “adventista” e não enviá-los à escola pública por medo de 

sua influência (SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p.116). 

Até este momento não havia nenhum plano ou documento da igreja que indicasse 

alguma orientação sobre o assunto. Em 1872, surgiu o primeiro texto de Ellen White sobre 

o tema: “A devida educação” (“Proper education”), no qual ela aponta algumas das 

ênfases que a educação praticada pela denominação deveria apresentar, como: 

 Proporcionar um desenvolvimento harmônico, de diversas faculdades 

humanas (físico, mental, espiritual, moral, etc.): 

Para que as crianças e os jovens tenham saúde, alegria, vivacidade e 

músculos e cérebro bem desenvolvidos, convém que estejam muito 

ao ar livre, e tenham divertimentos e ocupações bem orientados. 

Crianças e jovens mantidos na escola e presos aos livros não podem 

gozar sã constituição física (WHITE, 2007a, p.22). 

Ou “A cultura moral, intelectual e física deve ser combinada a fim de produzir 

homens e mulheres bem desenvolvidos e equilibrados” (Ibid. p.42) 

 Oferecer trabalho manual em todos os níveis escolares: 

Alguns estudantes dedicam-se inteiramente aos estudos e concentram 

toda a atenção no objetivo de obter educação. Exercitam o cérebro, 

mas permitem que as faculdades físicas permaneçam inativas. O 

cérebro é sobrecarregado, e os músculos se debilitam pelo fato de não 

serem exercitados [...] As moças frequentemente se entregam ao 

estudo, em detrimento de outros ramos de educação mais importantes 

para a vida prática do que o estudo de livros (Ibid., p.35). 

 Conter uma formação prática ou profissional no currículo: “Muitíssimos 

jovens que fizeram um curso superior não obtiveram aquela educação verdadeira 

que pudessem pôr em uso na vida prática.” (Ibid., p.44). 

 Usar a Bíblia como o texto mais importante para aquisição de uma educação 

em qualquer nível educacional: “O grande objetivo da educação é habilitar-

nos a usar as faculdades que Deus nos deu, de tal maneira que exponha melhor 

a religião da Bíblia e promova a glória de Deus.” (Ibid., p.45). 

Boa parte das recomendações deste primeiro escrito remetem aos ideais 

reformadores de saúde que estavam sendo disseminados na sociedade americana, pois 

voltam constantemente ao tema desenvolver o corpo assim como a mente, praticar 

atividades físicas e não ficar todo o tempo em salas de aula ou lendo livros. Com o tempo, 
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o tema educação vai se tornando mais importante, e, até a virada do século XIX, Ellen 

White produz livros inteiros sobre o tema: 

 Conselhos sobre Educação (1897) – Compilação de trechos sobre educação 

de uma obra maior (Testemunhos para a igreja em 9 volumes). 

 Educação (1903) – Livro com uma temática abrangente, tratando de várias 

questões desde conceitos bíblicos, orientações comportamentais para alunos 

e professores, até o dia a dia de uma escola. 

 Conselhos a pais, professores e estudantes (1913) – Texto com pequenos 

capítulos sobre variados aspectos da educação, sem aparente ligação entre 

eles. 

 Fundamentos da Educação Cristã (1923) – Compilação de trechos de 

várias obras, cartas e manuscritos sobre o tema. 

Nesses escritos, algumas ideias somam-se às primeiras expostas no texto “A 

devida educação”, entre elas: 

 A não limitação da política educacional pela tradição, buscando adaptar 

novos métodos ao ensino (WHITE, 2007a, p.533): 

Foi-me mostrado que em nossa obra educativa não devemos seguir 

os métodos adotados em nossas escolas antigas. Há entre nós muito 

apego aos velhos costumes, e por isto nos achamos bem atrás no que 

devíamos estar no desenvolvimento da terceira mensagem angélica 

(Idem, 2007b, p.533) 

 A Educação objetiva a formação do caráter (Id., 2007a, p.62; 2008, p.225): 

A grande obra dos pais e dos mestres, é a formação do caráter – procurar 

restaurar a imagem de Cristo nos que se acham sob seus cuidados. O 

conhecimento das ciências torna-se insignificante em comparação com 

esse grande objetivo; mas toda verdadeira educação se pode tornar 

auxiliar no desenvolvimento de um caráter reto. (Id., 2007b, p.61). 

 Valorizar as lições da natureza: 

Para aquele que assim aprende a interpretar seus ensinos, toda a natureza 

se ilumina; o mundo é um compêndio, e a vida uma escola. A unidade do 

homem com a natureza e com Deus, o domínio universal da lei, os 

resultados da transgressão, não podem deixar de impressionar o espírito 

e moldar o caráter (Id., 2008, p.100). 

Apesar dos livros escritos por Ellen White não possuírem uma sistemática e 

abordarem diversos temas sobre a Educação, pode-se perceber neles certa recorrência a 

alguns princípios, que criam destaques em sua bibliografia. Estes destaques não geram 

uma visão cristalizada e ampla do Ensino Superior, mas pode-se perceber neles uma 
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procura por se colocar em alinhamento com as instituições educacionais e ensinos 

reformadores do século XIX (DOUGLAS, 2015, p.344). 

É curioso notar que o caráter reformador experimentado pela sociedade americana 

no século XIX ecoava o desejo por reforma educacional que Lutero tivera 400 anos antes, 

e apesar do contexto não ser o mesmo, a visão de ambos os períodos coincide na urgência 

por mudanças sociais através da educação. A sociedade americana do século XIX buscou 

reformar a sociedade e o ensino, e estas ideias influenciaram o pensamento de Ellen 

White. Deste contexto, duas influencias são mais claras, uma delas, é Horace Mann 

(1796-1859). Este educador, advogado e político, ficou conhecido no século XIX por seu 

envolvimento como defensor de escolas públicas quando secretário de educação no 

estado de Massachusetts. Em seus relatórios anuais trazia relatos do desenvolvimento da 

educação pública no estado e planos para melhorar o ensino que se tornavam modelo para 

outros estados. Em seu relatório anual de 1842 reivindicou o ensino em todas as escolas 

públicas dos princípios sanitários, em suas palavras “leis da vida e higiene” (MANN, 

1868, p.131), consistindo na importância do ar fresco, água pura e dieta apropriada 

(BUTLER; NUMBERS; LAND, 2005, p.106), além da obtenção de educação prática, do 

trabalho manual, e da instrução bíblica, ênfases que serão encontradas nos livros de Ellen 

White (DOUGLAS, 2015, p.344). 

Outra influência nos escritos de Ellen G. White foi o Oberlin College em Ohio, 

uma escola ainda em funcionamento nos Estados Unidos que naquele momento histórico 

seguia muitas das ideias de Horace Mann (Ibid., p.345). 

O Oberlin College foi inicialmente fundado por presbiterianos, abrindo suas 

portas em 1833 com 44 estudantes. Desde seu início, devido aos seus diretores e suas 

ideias arrojadas, procurou desenvolver uma educação cristã socialmente ativa. Foi 

pioneiro em graduar afro-americanos e mulheres em classes mistas (REED; PREVOST, 

1998, p.325; REID et al., 1990, p.834), sua ousadia em promover o direito dos negros e 

mulheres no século XIX, em desestimular a competição entre os alunos, era acompanhada 

por um currículo que enfatizava trabalhos manuais e instrução bíblica. Quanto às 

disciplinas, na década de 1870 continha bastante grego, latim, matemática, e filosofia 

religiosamente orientada, além de um pouco de ciência (BARNARD, 1969, p.19) o que 

refletia um currículo nos moldes das artes liberais. Por algumas destas características 

acabou por criar uma reputação de ensino de vanguarda (DOUGLAS; COMFORT; 

MITCHELL, 1992, p. 345). 

A influência deste college foi grande no ensino adventista pois, além de suas 
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práticas serem tomados como exemplo, a primeira instituição educacional da 

denominação, o Battle Creek College, inaugurado em 1874, teve como seu primeiro 

diretor Goodloe Harper Bell (1832-1899) um ex-aluno do Oberlin. No início das 

atividades do Battle Creek College, as classes eram mistas e a idade dos alunos variavam 

de 7 a 45 anos. Eram oferecidos cursos desde o nível elementar até a graduação, o 

currículo era o convencional do período. Para o curso clássico: Latim, grego, matemática, 

ciências naturais, retórica, geologia); para o English course: matemática, ciências, um 

ano de inglês e dois anos de uma língua estrangeira; no normal (preparo para a docência) 

e preparatório para o trabalho missionário: aritmética, gramática, história, preleções 

bíblicas e grego bíblico (NEUFELD, 1996, p.72-75). 

O processo de abertura de novos colleges adventistas continuou na década 

seguinte, surgindo instituições na Califórnia (Healdsburg College, 1882) e em 

Massachusetts (South Lancaster Academy, 1882). Estas escolas mantinham um ensino 

tradicional, e não acompanharam o desenvolvimento que a educação Superior americana 

naquele período, o currículo praticado nos colleges adventistas até o final do século era o 

clássico (artes liberais) (SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p.129). Bull e Lockhart 

sugerem que nos primórdios do estabelecimento das escolas adventistas, os escritos 

de Ellen White não tiveram tanta influência, nem no cotidiano escolar nem como 

argumento para a abertura de novas unidades, aparentemente a multiplicação destas 

instituições se deu mais pelo propósito de se criar uma estrutura institucional que pelo 

reconhecimento da importância da educação (BULL; LOCKHART, 2006, p.316). 

Portanto, aparentemente, foi mais por um expansionismo institucional que as escolas 

foram estabelecidas junto às igrejas e assim o sistema educacional adventista foi se 

formando. Este quadro não vai diferir muito do processo de instauração da educação 

formal adventista no Brasil, como veremos a seguir. 

1.4 Ensino Superior Adventista no Brasil 

Como pudemos ver até aqui, a igreja adventista surgiu no cenário protestante 

americano, no período do segundo grande reavivamento, e fundou uma organização tendo 

editoras, clínicas e escolas, como pontos de apoio à abertura de igrejas. Enquanto isso no 

Brasil, o protestantismo que se fazia presente em grupos isolados de imigrantes desde o 

início do século XIX, sob restrições quanto a prática religiosa, se vê, devido a 

proclamação da república (1889), experimentando uma maior abertura social, 

principalmente com a nova constituição (1891) que tornara o país um estado laico, sem 

religião oficial e legalizara a liberdade de culto a grupos religiosos. 
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O adventismo que chegou ao Brasil a partir de 1880, em pequenas comunidades 

de imigrantes da Rússia e Alemanha, nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 

manteve-se i s o l ad o  ( GREENLEAF, 2 0 1 1 , p .24).  Foi somente pela influência do 

movimento missionário no protestantismo americano do final do século XIX, que a IASD 

pode se difundir no país. Esse movimento missionário abrangeu várias denominações 

protestantes   nos   EUA (RAMALHO, 1976, p.42) e desenvolveu   uma   postura 

expansionista evangélica de alcance mundial. Esta explosão de missões teve vários 

motivadores que unidos criaram um esforço missionário americano interdenominacional. 

Entre os geradores deste movimento evangelístico, pode-se mencionar alguns 

entusiastas das missões, como Dwight Moody (1837-1899), aclamado pregador que 

através de suas Conferências em Northfield influenciou leigos e estudantes universitários 

a participarem do movimento evangelístico mundial, ou A. T. Pierson (1837-1911) e 

Robert Elliot Speer (1867-1947) que lideraram o Movimento de Estudantes Voluntários 

para Missões Estrangeiras (Volunteers Student Movement for Foreign Missions) e que 

tinham como lema “a evangelização do mundo nesta geração” (AHLSTROM, 2004, p. 

864–865; DOUGLAS; COMFORT; MITCHELL,1992, p. 483–485, 566, 633; NELSON, 

2009, p. 650; NOLL; BUTLER; STOUT, 2000, p. 93). Esses, e outros propagadores da 

necessidade de converter e transformar o mundo através da implantação do cristianismo 

protestante de modelo americano, levaram milhares de leigos e pastores ao campo 

missionário. 

Noll (1992, p. 292) relaciona a ideia da expansão protestante americana a outros 

continentes, à própria expansão americana que ocorria em paralelo. Os EUA têm em sua 

história muitos episódios de intervenções militares em outros países, e estas intervenções, 

além de fatores políticos e econômicos que possam estar envolvidos, também se apoiam 

numa postura de superioridade de conotações messiânicas, como é possível perceber no 

discurso do presidente William McKinley quando “libertou” as Filipinas em 1898 do 

domínio espanhol: 

Não havia nada mais a fazermos a não ser tomá-los, educar os filipinos, 

elevá-los, civilizá-los e converte-los ao cristianismo, e pela graça de 

Deus fazer o nosso melhor por eles, como nossos concidadãos por 

quem Cristo também morreu. (RUSLING, 1903, p. 17). 

Se havia um entusiasmo americano para se levar o cristianismo a povos que não 

o conheciam, pode parecer curioso que o Brasil tenha sido alvo de iniciativas 

evangelísticas por parte de denominações protestantes (Congregacionais, presbiterianos, 

luteranos, metodistas, batistas e episcopais), já que até 1890 o catolicismo era a religião 
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oficial do país. Mas para o protestantismo, o catolicismo 

não fora capaz de garantir a educação e a moralidade do subcontinente, 

não dera a bíblia ao povo na sua própria língua, não formara um clero 

idôneo, intelectual ou eticamente; pregara um evangelho deformado e 

não tinha recursos para evangelizar toda a América Latina 

(MENDONÇA; VELASQUES FILHO, 1990, p. 31–32). 

Desta forma, o Brasil e outros países latino americanos, eram vistos como campo 

“não cristão” e, portanto, missionário. É importante também notar que os americanos se 

viam como depositários da missão divina de levar o reino de Deus (Ibid., p. 73). Desta 

forma, tanto a missão estrangeira quanto a sua religião (o protestantismo) eram a resposta 

para os problemas de uma nação, ou seja, “a cultura protestante, fluindo através da 

educação, acabaria por transformar a sociedade para melhor e inseri-la no corpus 

christianum” (Ibid., p. 32). 

Assim, levada por fatores externos (movimento missionário) e internos 

(expectativa iminente da volta de Cristo), em 1890, é criada na IASD a Comissão de 

Missões Estrangeiras para organizar os esforços além mar. A América Latina foi colocada 

como ponto de interesse para o envio de missionários (GREENLEAF, 2011, p. 28) mas 

somente 5 anos depois, em outubro de 1895, Huldreich F. Graf (1855-1946), pastor 

adventista, chega ao Brasil. Ao se estabelecer no país, organiza um escritório 

administrativo para a igreja, denominado Missão Brasileira (STENCEL, 2006, p.84). 

Simultaneamente com ele, veio Frank Westphal (1858-1944), que informado de relatos 

de famílias adventistas que imigraram ao país da Rússia e Alemanha, visitou estas 

comunidades em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Argentina (GREENLEAF, 2011, 

p.14-18; SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p.283). 

À medida que o adventismo recebia novos conversos e aumentava sua 

comunidade, a necessidade de escolas era sentida, e da mesma forma que escolas 

paroquiais eram criadas junto às igrejas para atender as crianças, sentia-se a necessidade 

de criar escolas para preparar jovens que se tornassem missionários. Desta forma, em 

Gaspar alto, distrito de Brusque, SC, a comunidade adventista que vivia ali, fundou em 

1900 uma escola com esse objetivo. Mas por algumas dificuldades, inclusive de acesso, 

ela durou pouco tempo e foi transferida para um lugar mais adequado. 

A irmandade também está planejando uma pequena escola industrial de 

autossubsistência no Rio Grande do Sul para treinar obreiros. Uma 

escola em Santa Catarina já tem feito bom trabalho. Os resultados 

têm sido vistos no número de escolas paroquiais estabelecidas na 

conferência, a coisa mais necessária num país onde poucos tem 

quaisquer condições educacionais (WESTPHAL, 1903, p. 10). 
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A escola de Gaspar Alto foi estabelecida em 1903 na cidade de Taquari, RS, a fim 

de ficar mais próxima do maior número de adventistas que, naquele momento, se 

concentravam naquela região. Em Taquari, esta escola se tornou o centro de formação de 

líderes para a IASD e recebeu o nome de Colégio Superior. 

O Colégio Superior em Taquari funcionou como escola de preparo de 

missionários, de 1903 até 1910, e aplicou o modelo de ensino praticado nos EUA: 

A instituição oferece um curso de dois anos em alemão e português. A 

bíblia tem o primeiro lugar nos estudos. A instrução é dada também 

no estudo da natureza, fisiologia, gramática, geografia, aritmética, 

escrita, canto, música, corte e costura, artesanato, etc. 

[...] 
Professores e estudantes são uma família, convivem e se alimentam na 

mesma casa. A escola tem 30 acres de terra, que é usada em parte pelos 

estudantes para plantação, esta atividade é requerida 4 horas por dia. Os 

alunos têm a oportunidade de aprender valiosas lições na horticultura e 

apicultura. [...] Nossos estudantes trabalham na casa, na terra, no 

jardim, no estábulo e no celeiro, e fazem também o necessário na 

construção e reparo dos prédios. (LIPKE, 1907, p. 29) 

 

Apesar do aparente esforço da instituição, ela passou por várias necessidades e 

com o crescimento do número de adventistas em outros estados, preferiu-se investir num 

local mais central no país. Assim sendo, em 1910, foi fechada a escola em Taquari, e no 

ano seguinte, vendida a propriedade. O dinheiro foi enviado para São Paulo com o 

propósito de procurar um terreno que permitisse a construção desta nova escola 

(GUARDA, 2015, p. 39; SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p. 24–25; TIMM, 2004, p. 

68–69). 

O processo de procura por um local se estendeu até 1915, quando foi escolhida 

uma fazenda no bairro de Santo Amaro. E com as negociações realizadas, no dia 4 de 

julho deste mesmo ano, no terreno ainda sem prédios, foi realizada a aula inaugural do 

Collegio Missionário da Conferencia União-Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia 

que se tornou o centro de treinamento de pregadores para a igreja de língua portuguesa, 

tendo o curso de teologia, ou seminário, com duração de dois anos para nível superior, 

sido oferecido a 12 alunos. Neste ano, as atividades dos estudantes estiveram mais 

centradas em estabelecer as condições de subsistência. Os professores e alunos 

desenvolveram vários trabalhos na instituição: trabalharam na horta, reformaram uma 

casa, construíram uma olaria e entre as 7h e 10h, participaram das aulas de inglês, alemão 

e de Bíblia (SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p.306; GUARDA, 2015, p.40). 

Escolas como essa, estabelecidas na zona rural, onde professores se envolviam em 

atividades tanto acadêmicas quanto práticas, estavam em concordância com o Ensino 
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americano importado e, com o tempo, superadas as dificuldades iniciais, se 

transformavam em instituições atraentes para a elite do país (MENDONÇA; 

VELASQUES FILHO, 1990, p. 74). Este processo de estabelecimento de unidades de 

ensino por missionários estrangeiros, em condições, muitas vezes, deficientes, 

despontaram pelo país ampliando o número de escolas de educação elementar 

confessionais. Estas escolas eram vistas como instituições modelo de ensino por serem 

consideradas portadoras de um ensino moderno em contraste com a educação formal que 

era praticado no Brasil, considerada fraca (MENDONÇA, 2008, p. 98). Logo, as igrejas 

protestantes que ampliaram o número instituições educacionais buscaram abrir escolas 

superiores. 

Isso não quer dizer que a implantação do ensino superior protestante no Brasil foi 

de ação rápida e fácil. Apesar de uma série de fatores que privilegiaram sua recepção, 

como a maior abertura para a diversidade religiosa, uma maior tolerância devido ao 

estabelecimento da República e simpatia pelo progresso americano (CARVALHO, 2013, 

p. 31096), em contrapartida, a constituição de 1891, que regulava a abertura e 

funcionamento das instituições educacionais, era um entrave por ser de difícil 

interpretação e aplicação. Mesmo assim, nos primeiros anos do século XX, os 

protestantes criaram várias escolas independentes de ensino superior. O caminho 

encontrado surgiu através de alianças com as alas liberais do Brasil que entendiam que a 

educação competia à sociedade e ao indivíduo, e não ao estado (TEIXEIRA, 1989, p. 

104). Por influência destes ideais, reduziu-se a função pública no campo do ensino 

superior e promoveu-se a atividade privada (CUNHA, 2003, p. 5; TEIXEIRA, 1989, p. 

104). 

A IASD manteve-se com esta única escola superior em São Paulo oferecendo o 

seminário, pois acreditava que era suficiente, e preferiu investir em escolas elementares e 

mesmo quando em 1920, surgiu a ideia de se abrir uma nova escola superior no Rio 

Grande do Sul, a instituição considerou não ser o momento adequado: 

Em harmonia com a nossa política da Conferencia geral [órgão 

máximo administrativo da IASD nos EUA], a questão quanto se a 

Conferência do Rio Grande do Sul deve ocupar-se de estabelecer uma 

escola da conferencia [para preparo de pastores e missionários] agora 

ou não, [...]foi pensado aconselhar a conferencia a gastar seus esforços 

no desenvolvimento de mais e melhores escolas elementares, pois 

estas podem cuidar da maioria dos jovens por um tempo, para então 

pensar numa escola da conferencia um pouco mais tarde, quando um 

corpo maior de alunos for desenvolvido. Enquanto isso, a escola da 

união [com sede em Santo Amaro, São Paulo] pode cuidar dos 

comparativamente poucos que possam estar preparados para os níveis 
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acadêmicos (HOWELL, 1920, p. 24). 

Se o início da República proporcionou melhores condições para o 

desenvolvimento de iniciativas privadas no ensino superior, o estado geral da educação 

superior ainda caminhava de forma acanhada no país. Nas primeiras décadas do século 

XX, assim como o Brasil se organizava educacionalmente e criava suas primeiras 

universidades, as instituições de ensino superior protestantes buscaram se estruturar e 

abrir suas primeiras escolas superiores ou faculdades. 

Em 1930, o Brasil passa por uma revolução político-militar, seguida pelo golpe 

de estado e o estabelecimento do governo ditatorial de Getúlio Vargas (1882-1954). 

Durante este governo, o ministro da educação Francisco Campos (1891-1968) promoveu 

uma reforma nos vários níveis educacionais, e especificamente no Ensino Superior 

através do Estatuto das universidades brasileiras (1931). Neste documento era definido o 

modelo universitário que deveria ser adotado no Brasil (TEIXEIRA, 1989, p. 23). Apesar 

desta reforma ser reconhecida por fazer pouco para colocar em prática o ideal 

universitário que vinha sendo reivindicado por educadores e intelectuais brasileiros 

(SAMPAIO, 2000, p. 10), ela oportunizou a criação das primeiras universidades 

confessionais no país, no caso, as universidades católicas: em 1940 a PUC-RJ foi 

oficializada pelo governo, logo depois foram fundadas a PUC-Campinas (1941) e a 

Universidade católica de Pernambuco (1943) (FONSECA; SANTOS, 2014, p. 186). 

Foi neste contexto, da década de 1940, que iniciativas para a abertura de uma 

universidade adventista começaram a ser planejadas pelo prof. Renato Emir Oberg (1914- 

2013). Ele exercia a função de diretor do departamento de educação da União Sul- 

Brasileira da IASD, o órgão responsável pela gerência das escolas adventistas em São 

Paulo e Sul do país. Ao perceber como uma instituição de ensino superior poderia ajudar 

a igreja nas várias áreas onde ela já possuía instituições (clínicas e escolas), ele passou a 

alimentar o  desejo  de  fazer  algo  pelo  desenvolvimento  do  Colégio  em  São  Paulo 

(STENCEL, 2006, p.120). 

Mas apesar da vontade do Prof. Oberg em planejar a futura universidade 

adventista no Brasil, como ex-aluno da USP, percebia a imensa distância entre as duas 

instituições e os grandes obstáculos que seriam necessários ser superados para fazer 

acontecer seu projeto dentro da própria denominação (Ibid., p.157). Sabia, por exemplo, 

da necessidade de formar professores adventistas que pudessem lecionar e como estes 

eram escassos no país. Além disto, o prof. Oberg enfrentou além dos contratempos 

externos, desafios internos, já que havia uma resistência por parte da liderança da IASD 
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quanto ao envio de professores às universidades seculares (Ibid., p.241). 

No segundo período do governo Vargas (1951-1954), novas condições 

governamentais propiciaram uma maior acessibilidade à oficialização de instituições de 

ensino superior. Esta nova fase possibilitou o surgimento da primeira universidade 

protestante no país, a Universidade presbiteriana Mackenzie, reconhecida pelo governo 

em 1952. Esta instituição seguiu processo semelhante ao que muitas outras escolas 

protestantes passaram no Brasil. A maioria delas começou como colégio de nível 

elementar, cresceram oferecendo o ensino fundamental e médio, e somente depois de 

alguns anos, em alguns casos décadas, se transformaram em escolas superiores 

profissionalizantes, até aspirar a se tornarem universidades. A universidade Mackenzie, 

começou como uma pequena escola na casa dos missionários presbiterianos George e 

Mary Ann Annesley Chamberlain, se tornou a Escola Americana em 1876 abrindo o curso 

normal e de filosofia e no momento de seu reconhecimento, uniu quatro escolas 

superiores, a escola de engenharia (1896), a de filosofia, ciências e letras (1946), a 

Faculdade de arquitetura (1947) e Faculdade de ciências econômicas (1950) (FONSECA; 

SANTOS, 2014; STENCEL, 2006). 

O crescimento do número de instituições de ensino superior privadas na década 

de 1950 refletiu o crescimento econômico e industrial que o país vivia (FONSECA; 

SANTOS, 2014, p. 188), mas este cenário positivo requeria profissionais com formação 

que dessem suporte a este crescimento, contudo as vagas para o ensino superior oferecidas 

no país não eram suficientes para atender esta demanda. 

Os movimentos estudantis, surgidos desde a década de 1930, pressionaram o 

governo por uma reforma e melhores condições no ensino superior. Buscando atender a 

procura por vagas e diminuir as tensões causadas pelos estudantes, as federalizações se 

iniciam no final da década de 1940 e se estenderam pela década de 1960 com a criação 

das universidades federais (CUNHA, 2003, p. 97, 171; SAVIANI, 2010, p. 7–8). 

Mesmo com algumas atitudes do governo em aumentar a oferta de vagas, o 

cenário ainda não era satisfatório, a entrada na universidade e o ensino praticado nela, 

eram motivos de reinvindicações por parte de alunos e professores. Em 1968, foi aprovada 

com alguns vetos pelo presidente da república, uma reforma educacional que buscou 

tomar como base o projeto proposto por Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília, mas 

de forma conservadora. Em tese, essa inciativa permitiria organizar uma universidade nos 

ideais dos movimentos estudantis, mas na prática, o regime político em vigor mantinha 

as universidades sob suspeita e vigilância (SAMPAIO, 2000, p. 15). Esta proposta tratava 
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e atendia boa parte dos reclames de professores e alunos universitários: fortalecia a 

pesquisa, aumentava a autonomia interna e participação dos estudantes, e punha fim ao 

regime de cátedras vitalícias, o que se mostrou positivo para as universidades (CUNHA, 

2003, p. 178). A reforma também previu o aumento de vagas no ensino público, mas 

quase paradoxalmente, de fato o que se viu, foi o crescimento de instituições de ensino 

superior privadas que buscavam atender as demandas por vagas (SAVIANI, 2010, p. 9). 

Nas décadas de 1970 e 1980 o ensino público superior se restringiu a “instituições 

multifuncionais, que deveriam associar ensino, pesquisa e extensão, com um número 

limitado de vagas” e foi ampliado o incentivo a abertura de faculdades isoladas, voltadas 

ao ensino de baixo custo e geralmente nas áreas das ciências humanas e sociais aplicadas 

(NEVES; MARTINS, 2016, p.  98).  Este incentivo permitiu a expansão de muitos 

estabelecimentos privados no país (SAMPAIO, 2000, p. 19). 

No Instituto Adventista de Ensino (ou IAE, nome que a instituição de ensino 

adventista em Santo Amaro recebeu em 1961), foram abertos neste período dois cursos: 

em 1969, o curso de enfermagem e em 1973 foi oficializado o curso de pedagogia. Com 

a conquista da abertura dos dois cursos superiores, planos de expansão educacional foram 

feitos e o documento Esboço Geral de Planejamento 1973 – 1993, foi produzido por um 

grupo de educadores da instituição estabelecendo um cronograma para a abertura de 

novos cursos (STENCEL, 2006, p.174). Neste plano, abririam-se até 1980 dez novos 

cursos superiores, em 1980 se estabeleceria a universidade adventista, e depois desta data, 

mais 10 cursos até 1993 e um mestrado (Idem, 2001, p. 171). Em 1975 o projeto foi 

reelaborado e apresentado à administração superior da IASD, que recebeu com ressalvas 

e mesmo descrença, o supondo ousado. 

Reconheciam-se as grandes limitações que precisavam ser superadas para que o 

projeto fosse efetivado. Neste sentido, as limitações físicas foram objeto de atenção. Oly 

Pinto, o diretor do IAE em 1975, toma pessoalmente a responsabilidade pela mudança 

para um local mais adequado a fim de que fosse possível uma expansão mais arrojada, e 

passa a liderar as negociações de venda do campus em Santo Amaro. Após a primeira 

proposta oficial do grupo, Oly Pinto encaminhou ao Conselho Deliberativo a proposta de 

venda, que não chegou a ser efetivada (Id., 2006, p.183). 

Aparentemente os esforços para o crescimento foram tímidos e houve uma certa 

acomodação por parte da administração do IAE, pois naquela época, pensava-se que 

Enfermagem, Pedagogia, mais o seminário de Teologia, este último funcionando sem o 

reconhecimento oficial, seriam suficientes para a formação dos jovens adventistas no 
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Brasil (Ibid., p. 242). 

Se uma ala da instituição não sentia a necessidade de crescimento, outra ala não 

somente tinha o desejo de expandir, mas percebia o momento propício para isto. Muitas 

instituições confessionais na década de 1970 tiveram o reconhecimento de seus cursos 

por conta das políticas públicas positivas e já conviviam com faculdades particulares que 

ofereciam cursos segundo a demanda do mercado, como aponta Neves 

Surge, nesse período, uma nova modalidade de ensino superior, que 

adotou um ethos empresarial, voltado para ganhos lucrativos que se 

distanciava das instituições privadas até então existentes, 

majoritariamente constituídas por escolas confessionais sem fins 

lucrativos (NEVES; MARTINS, 2016, p. 98) 
 

Em 1981, novamente o tema da abertura de uma universidade adventista volta a 

interessar a direção do IAE e outro projeto é criado. O plano educação 1981 que previa 

o investimento na titulação de professores, a abertura de 12 cursos até 1990 e a 

necessidade de mudança do campus (STENCEL, 2001, p. 164). 

Em 1983, um grupo de líderes da IASD iniciou uma busca por um terreno onde 

seria construído o novo campus do IAE. De acordo com Timm (1999, p.10) estima-se que 

perto de 70 diferentes propriedades foram vistoriadas no Estado de São Paulo pela 

Diretoria do IAE num espaço de dois meses e em setembro do mesmo ano, foi comprada 

uma fazenda na cidade de Artur Nogueira, interior de São Paulo (STENCEL, 2006, 

p.193). 

Na década de 1980, apesar dos planos prevendo a abertura de novas faculdades 

adventistas, o cenário não mudou muito e os 3 cursos permaneceram como os únicos 

oferecidos de nível superior. 

Ao final desta década, a instituição volta a se engajar na abertura de novos cursos 

e envia muitos de seus professores para programas de pós-graduação a fim de capacitar 

seu corpo docente, e após quinze anos da data de abertura do último curso superior (1973), 

em 1988, o IAE-SP abre dois novos cursos: o de Letras e o de Ciências (Ibid., p.206). 

A ideia inicial de vender o campus em São Paulo e mudar-se para o interior do 

estado, foi gradualmente sendo abandonada e por fim, permaneceu o campus em São 

Paulo e foi acrescido outro em Artur Nogueira (O colégio ficava situado nesse município, 

mas através de um plesbicito de emancipação em 1991, o terreno da instituição passou a 

pertencer ao município de Engenheiro Coelho). 

Aos poucos a ideia da criação da universidade foi retomado e um grupo de 

educadores e administradores dos dois campi elaboram outro projeto para a criação da 
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universidade adventista do Brasil,  o documento Universidade Adventista do Brasil – 

Observações Gerais de 1991 (Ibid., p.213). Neste mesmo ano, foi transferido o curso de 

teologia para o campus no interior. 

Estes vários documentos desenvolvidos nestas duas décadas mostram o interesse 

que a instituição demonstrava em criar uma universidade, mas da mesma forma mostra 

resistências administrativas superiores, e o reconhecimento das limitações internas na 

consecução das metas, titulação de professores e estrutura física. 

No plano maior, o país havia passado por grandes mudanças, o período da ditadura 

militar (1964-1985) havia passado e em 1989, com o processo de redemocratização, 

foram criadas estratégias para levar educação ao povo, buscando, principalmente, o apoio 

da iniciativa privada. 

A partir de 1990, o governo se tornou mais flexível em suas políticas e o seu 

controle foi reduzido (LAUS; MOROSINI, 2005, p. 112). Desta forma, muitas 

instituições privadas foram criadas no país e houve também uma equiparação na oferta e 

procura por vagas para o ensino superior, havendo mesmo vagas não preenchidas 

(MARTINS, 2002, p. 2). 

Desde a década de 1960, havia a discussão quanto ao modelo de universidade que 

seria praticado no país e a necessidade de inclusão da pesquisa no cotidiano acadêmico. 

Em 1968, desse debate, surge um único modelo ao qual as instituições, quer privadas ou 

públicas, deveriam se adequar. Mas as demandas por vagas acabaram por gerar na prática 

uma maior abertura do governo para a iniciativa privada que vamos ver acontecendo no 

início da década de 1970 e na década de 1990. Estes movimentos de abertura, geralmente 

motivados pela necessidade de vagas e a quebra do elitismo no ensino superior, geram 

instituições que têm o compromisso maior com o mercado que com a pesquisa. Há 

aquelas instituições sérias que buscam se fazer competitivas através do oferecimento de 

uma educação formal de qualidade, mas neste quadro mercadológico, estas se veem 

restringidas pelo governo, quando após os incentivos iniciais, as políticas se reverteram 

para conter a má qualidade educacional que acaba surgindo. 

Em 1995, o número de universidades particulares (68) superou o número de 

universidades públicas (59) e a proposta de modelo único para todas as instituições não 

parecia mais estabelecer os parâmetros do ensino superior brasileiro. Por sua vez, a 

autonomia garantida por lei para as universidades se transformava numa meta que as 

instituições buscavam, tanto pela liberdade administrativa, quanto pelos benefícios que 

tornavam o exercício de uma instituição universitária nesses moldes mais vantajosa que 
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o de uma simples faculdade. Mas o processo para se conseguir o reconhecimento de 

universidade se tornou cada vez mais difícil (DURHAM, 2003, p. 19). 

Para contornar esta situação, em 1997, foi legalizada a diversificação de IES 

através do decreto 2306 que regulamentava o Ensino Superior. Este criou as categorias 

universidades e centros universitários. Com isto o governo intencionava poder manter o 

modelo de excelência universitária com ensino, extensão e pesquisa, criando uma 

categoria intermediária na qual a pesquisa se tornava secundária e, desta forma, atendendo 

a pressão da iniciativa privada que almejava os benefícios administrativos de ser 

universidade. Se esta ação agradou alguns e constituiu oportunidade para instituições que 

intencionavam chegar ao status de universidade e não atendiam plenamente aos requisitos 

oficiais, foi recebida criticamente por outros. Sobre isso Saviani diz que 

os centros universitários são um eufemismo das universidades de ensino, 

isto é, uma universidade de segunda classe, que não necessita 

desenvolver pesquisa, enquanto alternativa para viabilizar a expansão, 

e, por consequência, a ‘democratização’ da universidade de baixo 

custo, em contraposição a um pequeno número de centros de 

excelência, isto é, as universidades de pesquisa que concentrariam o 

grosso dos investimentos públicos, acentuando seu caráter elitista 

(SAVIANI, 2010, p. 11). 

Tendo o benefício desta lei, em 1999, o IAE é reconhecido como Centro 

Universitário Adventista, com a sigla UNASP (STENCEL, 2001, p. 173), e juntamente 

com a oficialização, foram abertos novos cursos em Artur Nogueira (Educação artística, 

Tradutor e intérprete, Letras, Administração e Engenharia civil) e em São Paulo 

(Fisioterapia e Nutrição) (Idem, 2006, p.236-237). 

A partir da primeira década de 2000, um novo quadro de crescimento vai se 

estabelecer no UNASP. Com a abertura de vários cursos, o número de alunos também 

cresceu rapidamente. Além disso, houve a incorporação de um novo colégio adventista 

que já funcionava desde a década de 1950 na cidade de Hortolândia ao Centro 

Universitário ampliando sua extensão para três campi (MORAIS; SANTOS, 2009, 

p.124). 

Pode-se dizer que nas duas primeiras décadas do novo milênio, os vários campi 

do Centro Universitário, buscaram fortalecer sua infraestrutura e objetivos educacionais, 

tanto na abertura de novos cursos quanto na busca de formação para seus professores, 

além do fortalecimento da pesquisa e extensão. Uma ação direta deste fortalecimento foi 

a abertura em 2013, do mestrado em promoção da saúde (UNASP-SP) e em 2016 o 

Mestrado em Educação (UNASP-EC). 
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Em 2019, o UNASP conta com 31 cursos de ensino superior distribuídos da 

seguinte forma: 

São  Paulo  (18  graduações):  Administração,  Análise  e  desenvolvimento  de 

sistemas,  Arquitetura  e  urbanismo,  Ciência  da  computação,  Ciências  biológicas 

(bacharelado e licenciatura), Ciências contábeis, Comunicação social (publicidade e 

propaganda),  Direito,  Educação  Física  (bacharelado  e  licenciatura),  Enfermagem, 

Engenharia da computação, Fisioterapia, Matemática, Nutrição, Pedagogia e Psicologia. 

Engenheiro Coelho (19 graduações): Administração, Arquitetura e urbanismo, 

Ciências contábeis, Comunicação social (publicidade e propaganda), Comunicação social 

(rádio e TV), Direito, Engenharia agronômica, Engenharia civil, Engenharia da produção, 

Farmácia,  História,  Jornalismo,  Letras/inglês  (licenciatura), Letras/português 

(licenciatura), Música, Pedagogia, Psicologia, Teologia e Tradutor e intérprete, 

Hortolândia (9 graduações): Administração, Ciências contábeis, Comunicação 

social (publicidade e propaganda), Educação física (licenciatura e bacharelado), 

Engenharia da computação, Pedagogia, Psicologia e Sistemas de informação. A relação 

comparativa destes cursos, por campi, pode ser acompanhada na tabela abaixo: 

 

UNASP São Paulo Engenheiro Coelho Hortolândia 

Administração    

Análise e desenvolvimento de sistemas    

Arquitetura e urbanismo    

Ciência da computação    

Ciências biológicas (bach. e lic.)    

Ciências contábeis    

Publicidade e propaganda    

Rádio e TV    

Direito    

Educação fisica (bach. e lic.)    

Enfermagem    

Engenharia agronômica    

Engenharia civil    

Engenharia da computação    

Engenharia da produção    

Farmácia    
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Fisioterapia    

História    

Jornalismo    

Letras/inglês (licenciatura)    

Letras/português (licenciatura)    

Matemática    

Música    

Nutrição    

Pedagogia    

Psicologia    

Sistemas de informação    

Teologia    

Tradutor e intérprete    

Tabela1 - Distribuição dos cursos do UNASP nos diversos campi 
. 

Nos últimos anos, O UNASP buscou associar-se aos pares de sua comunidade 

universitária, coligando-se à Associação nacional das universidades comunitárias 

(ABRUC) e a Associação brasileira de instituições educacionais evangélicas (ABIEE), 

que é composta por seis redes educacionais evangélicas, além de ser membro da 

associação nacional de centros universitários (ANACEU) (CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ADVENTISTA DE SÃO PAULO (UNASP), 2018, p. 8). Essa atitude reflete uma 

mudança no direcionamento administrativo que historicamente manteve-se, tanto como 

igreja quanto como instituição educacional, isoladas socialmente (BULL; LOCKHART, 

2006, p. 316). 

Observando a história da instituição até a década de 1970, percebe-se que os 

cursos estavam mais voltados para atender as necessidades diretamente relacionadas a 

áreas de ênfase históricas da IASD: o seminário (liderança religiosa), a faculdade de 

pedagogia (obra educacional) e a faculdade de enfermagem (obra de saúde). Estes cursos 

refletiam focos da IASD desde o século XIX, relacionados com aspectos doutrinários do 

adventismo. Foi somente quando a instituição educacional mudou sua diretriz de buscar 

atender as necessidades da IASD e as comunidades adventistas e buscou oferecer cursos 

diversificados para um público mais amplo (a partir dos anos 1990), que rapidamente 

houve um crescimento na direção dos planos que vinham sendo elaborados desde a 

década de 1970. Ao longo deste período, fatores externos pesaram? Sem dúvida! Políticas 

educacionais afetaram todas as instituições de ensino em maior ou menor escala no século 
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XX, e as adventistas também o foram. Neste cenário, uma mudança interna da igreja, 

permitiu uma maior abertura para outros contextos, com o investimento na formação e 

titulação de seus professores em instituições do país, a partir da década de 1980, foi 

gerado o crescimento do Ensino Superior que se viu no início do século XXI e permitiu o 

encontro com um alunado que não estava mais restrito aos membros da IASD. 

Esta abertura aconteceu não só na educação. A partir da segunda metade do século 

XX, a IASD começou a investir na comunicação de massas, produzindo programas 

radiofônicos e na década de 1980 um programa televisivo. Nos anos 2000, maiores 

esforços foram realizados e foi criada a Novo Tempo, uma emissora de TV a cabo. 

Este crescimento nas várias áreas institucionais da IASD gerou desafios que 

provavelmente nem se pensara em todos os seus anos de planejamento, pois o alcance e 

função previstos inicialmente estava restrito à comunidade adventista, mas com essa 

expansão externa, quer seja por metas de crescimento educacionais ou institucionais, 

novas demandas surgiram, de âmbito estrutural, mercadológico e legal. 

A visibilidade das denominações protestantes foi também afetada no contexto 

brasileiro a partir da década de 70 com o crescimento do número de evangélicos, e a queda 

no número de católicos, criando um ambiente religioso mais diversificado, chegando em 

2010 a marca de 64,6% da população ser constituída de católicos e 22,2% de evangélicos 

(IBGE, 2012, p. 91). 

Uma das primeiras questões que se impõe neste cenário é a da confessionalidade, 

ou seja, como a IASD vê a sua contribuição educacional e a educação que lhe é própria 

com essa maior abertura? 

1.5 Questões de confessionalidade 

De acordo com os documentos produzidos pelo UNASP e que orientam as 

questões educacionais, temos o Plano de desenvolvimento institucional (2009-2013), o 

projeto pedagógico Institucional (2011-2012) e as diretrizes institucionais para o ensino 

religioso nos cursos superiores do UNASP (2007). Nestes documentos podemos perceber 

que o foco educacional da instituição é essencialmente proselitista, mas reconhece as 

limitações da ação: 

Ao argumentar sobre o cristianismo ideal, inevitavelmente colocaremos 

em pauta as doutrinas e estilo de vida da IASD, embora não o 

façamos como detentores da verdade, e nem mesmo demonstrando 

superioridade arrogante sobre as outras denominações. Aliás, uma 

postura arrogante e autoritária pode ter, em contrapartida, a reação de 

corações e mentes fechados. Podemos ganhar a discussão, mas também 

ganharemos apatia e desinteresse. Neste caso, respeitar o estudante e 
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sua crença, além de ser uma atitude cristã, é uma estratégia didática 

necessária para o Ensino Religioso com estudantes universitários 

(CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO 

(UNASP), 2017, p. 2) 

Esta mesma postura é encontrada nas diretrizes institucionais para o ensino 

religioso nos cursos superiores do UNASP 

As aulas de Ensino Religioso Superior visam um ensino que 

transforma. Afinal, embora na academia, estamos engajados num 

mesmo objetivo: Levar nossos estudantes aos pés de Jesus Cristo. [...] 

observamos que, na maioria das vezes, os estudantes universitários 

não abandonam sua filiação religiosa, mas demonstram simpatia 

pelos temas e práticas religiosas aprendidas no UNASP. Ou seja, a 

fé adquirida como fruto das aulas de Ensino Religioso nem sempre 

pode ser avaliada em termos de adesão declarada à IASD (batismo), 

embora essa fé, acreditamos, dê um novo e melhor sentido à vida 

deles (CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO 

(UNASP), 2007, p. 3). 

Em suma, é pressuposto que a perspectiva religiosa da educação que irá modelar 

o ensino nas instituições é o da IASD, mas apesar do foco proselitista, há a aceitação de 

que este alcance resulte em uma apresentação e influência do estilo de vida adventista. 

Neste sentido, nos três documentos, encontramos citações das obras de Ellen White que 

é identificada como uma das bases da filosofia educacional: “A marca distintiva do 

Sistema Educacional Adventista e que o caracteriza é sua Filosofia Educacional, 

alicerçada na Cosmovisão Bíblico-cristã e nos escritos da educadora Ellen G. White” 

(CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO (UNASP), 2011, p. 

13), portanto sua influência, ainda é essencial na identidade da IASD e sua visão de 

ensino. 

Se temos como base estes documentos que orientam ideologicamente uma postura 

educacional, temos em contrapartida uma aplicabilidade temporal e local destes 

princípios que criam desafios. Pois, se os objetivos da instituição estavam vinculados à 

perspectiva evangelística, ou seja, atender às demandas da IASD. Com a inserção da 

instituição em um novo contexto mercadológico no fim do século XX, criou-se uma 

tensão entre a razão de sua existência (baseada na tradição) com o seu propósito (baseado 

num planejamento administrativo secular), ou seja, ela era só um meio de se conquistar 

novos membros e atender às demandas profissionais da igreja ou uma entidade 

educacional com finalidades próprias, independentes, em concordância com as metas 

educacionais do Estado e do mercado? 

Diante de uma comunidade acadêmica que se formou na instituição com 

características cada vez mais heterogêneas, a instituição se vê diante do dilema de se 

apegar à sua tradição religiosa ou entender sua missão como entidade cristã em novo 
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contexto. E a partir desta revisão, encaixar-se num quadro de maior abertura institucional 

e relacionamento com indivíduos (professores e alunos) que passam a fazer parte do seu 

ambiente e que trazem uma religiosidade diferente para este contexto. 

De certa forma, princípios caros a IASD, como aqueles apresentados nos escritos 

de Ellen White, continuam fazendo parte do cotidiano da instituição e do que pensa-se 

ser um ensino cristão acadêmico, como pode ser visto nos documentos já apresentados e 

na missão da instituição: “Educar no contexto dos valores bíblicos para um viver pleno e 

para a excelência no serviço a Deus e à humanidade”, mas os desafios de como aplicar 

estes princípios para grupos com religiosidade heterogênea constitui uma tensão. 

A prática nos internatos adventistas das orientações deixadas nos livros de Ellen 

White no início do século XX, como a ideia de estabelecer os colégios em um ambiente 

mais próximo a natureza, o regime alimentar vegetariano, a rotina de cultos para os 

alunos, são ainda elementos de resistência aos novos tempos e público, mas outros 

elementos que já fizeram parte deste fazer educacional se perderam no tempo, como o 

trabalho prático ou “doméstico” na horta ou na cozinha, que fazia parte do cotidiano 

escolar dos alunos. Outros conceitos acabam por ser lembrados aqui e ali, no cotidiano 

da instituição, em seus encontros pedagógicos, em seus momentos de reflexão, em 

reuniões administrativas, nos quais ainda se impõem como princípios que deveriam ser 

almejadas na prática dos envolvidos na vida acadêmica do UNASP. Estes pressupostos 

acabam por fazer frente, na sala de aula, a discentes que não trazem esta herança religiosa, 

ou mesmo, a uma geração adventista que diante das mudanças sociais também 

experimentam novas formas de religiosidade e criam novos pressupostos sobre como os 

princípios da IASD devem ser vividos.  

Esta busca do UNASP e de outras instituições confessionais por encontrarem sua 

identidade pode ser positiva, como Saviani afirma: 

As universidades confessionais procuram diferenciar-se das demais, 

de modo a poderem reivindicar a dotação de recursos públicos com 

legitimidade. [...] As propostas elaboradas pelas universidades 

confessionais são bem concretas, capazes de produzir efeitos decisivos 

para a mudança no panorama do ensino superior brasileiro 

(SAVIANI, 2010, p. 194–195) 

Se esta intenção pode se tornar algo benéfico, é necessário questionar a 

contribuição específica que podem oferecer à sociedade brasileira, partindo de seus 

valores peculiares, apresentar caminhos de aprimoramento social, humano, ético, num 

primeiro nível à comunidade acadêmica e posteriormente à sociedade como um todo. 

Reconhecendo este contexto, o ambiente do UNASP pode proporcionar uma rica 



45 
 

fonte de dados, pois é possível perceber no seu corpo de estudantes, alunos com forte 

identificação com a IASD, portanto herdeiros de uma tradição cristã com suas 

idiossincrasias e, da mesma forma, uma representatividade da sociedade brasileira com 

suas características próprias, no grupo não adventista, que se une quer como professor ou 

aluno. 

Desta forma, é possível investigar as tensões entre os discentes do UNASP e as 

expectativas que a instituição tem para eles, pois, a visão de como deve ser a abordagem 

educacional institucional está carregada de uma perspectiva proselitista que busca 

apresentar o estilo de vida adventista e influenciar a religiosidade dos alunos, como já 

vimos. 

A legalidade desta ação poderia gerar questionamentos sobre a laicidade e 

tolerância religiosa, se não houvesse o entendimento de que no Brasil as instituições 

educacionais que se firmam em princípios religiosos, descritas nos termos da LDB, lei nº 

9394/96, art. 20-III, são apresentadas como estabelecimentos de ensino instituídos “por 

grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação 

confessional e ideologia específicas” (BRASIL, 1996). Desta forma, seu caráter 

ideológico é reconhecido pelo Estado, assim como sua responsabilidade social e respeito 

à autonomia do educando. Em outras palavras, não se pede que as instituições 

confessionais abdiquem de seus valores, lhes é garantido que se unam com essa 

fundamentação, mas que ao mesmo tempo, os princípios da laicidade, tolerância religiosa 

e autonomia individual sejam mantidos 

Quer a educação seja laica ou confessional, pública ou particular, o que 

se quer saber é até onde este ou aquele processo possibilita, através 

da formação de hábitos e posturas, que os indivíduos sejam cada vez 

mais os sujeitos das ações e não meros objetos, manipulados e 

conduzidos de forma inconsciente e descomprometida. (VASSELAI, 

2001, p. 18) 

Essa preocupação legítima é um princípio lembrado nos documentos da 

instituição. Nas Diretrizes Institucionais para o ensino religioso, o assunto é apresentado 

da seguinte forma: 

o estudante precisa ter a competência de refletir em suas decisões e 

escolhas, assim como emitir julgamento crítico sobre tudo aquilo que 

vê ao seu redor – na pesquisa e no dia-a-dia – sempre fundamentado 

em argumentos sólidos e com espírito de aprendizado (CENTRO 

UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO (UNASP), 

2007, p. 2) 
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No Projeto Pedagógico Institucional, o mesmo princípio é enfatizado: 

Deve-se privilegiar estratégias de integração teoria e prática, 

utilizando procedimentos de reflexão crítica, síntese, análise e aplicação 

de conceitos voltados para a construção do conhecimento, através do 

estímulo constante do raciocínio, seja para questões individuais ou 

coletivas. Tendo em vista as competências que articularão a formação 

profissional e do cidadão garantidas pela educação (CENTRO 

UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO (UNASP), 2011, 

p. 19). 

Sendo assim, como já expresso anteriormente, a confessionalidade só se torna um 

problema quando má entendida pela instituição ou como Vasselai elabora: 

Toda confissão religiosa respeita os valores humanos que forem 

coniventes com seus princípios e ideais. Nesta perspectiva, ela 

acrescenta à ação acadêmica um sentido que ultrapassa o mero agir 

científico. Portanto, enriquece a ação e contribui para o conceito da 

formação do humano segundo seus postulados. [...]. Educar alguém é 

abrir-lhe possibilidades para o conhecimento pleno, secundado pelo 

rigor científico e pela ampla autonomia que a razão humana lhe 

permite. O desafio está na confessionalidade ampliar estas 

possibilidades e não em restringi-las (VASSELAI, 2001, p. 20–21). 

Por isso, 
Respeitados os princípios pedagógicos, a confessionalidade, numa 

visão do ser humano integral, pode oferecer, a partir de princípios de 

fé, procedimentos pautados na ética e na moral como diretrizes que 

possam ajudar a pessoa humana na busca de conhecimentos, a 

encontrar razões transcendentes para questões de convivência, vida 

humana e realização. Contudo, o enfoque da confessionalidade dentro 

de uma instituição de ensino, não pode obrigar as pessoas a aderirem 

aos princípios. O indivíduo adere ou não à proposta, num processo de 

liberdade e criticidade (Ibid., p. 22–23). 

Não é propósito deste trabalho analisar as questões de laicidade no Ensino 

Religioso de nível superior, mas a digressão que ora tomamos foi apresentada para 

apontar o modo como o ensino superior confessional pode ser um fator positivo para o 

desenvolvimento do aluno ao ser abordada o tema da religiosidade no contexto 

acadêmico. 

Assim, analisar a religiosidade do aluno pode ser um fator que ajude a buscar 

caminhos de aprimoramento e crescimento. Nesse sentido, é importante conhecer o que 

os universitários trazem para essa discussão e o que esta análise pode levar em conta nos 

tempos em que vivemos. 

A fim de encontrar respostas a esses questionamentos, é preciso estabelecer uma 

estrutura de análise para a religiosidade no contexto universitário do UNASP. Neste 

sentido, será tratado no próximo capítulo, as ideias que Georg Simmel apresenta sobre a 

religiosidade e que servirão de base para esta análise. 
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CAPITULO 2 

 
GEORG SIMMEL E UMA PROPOSTA DE ANÁLISE SOCIOLÓGICA 

DA RELIGIÃO 

Como vimos no capítulo anterior, as tensões causadas pelo encontro entre os 

objetivos educacionais do UNASP, sua tradição religiosa e o alunado, podem se tornar 

um ambiente rico para descobertas sobre as relações ocorridas neste contexto. O que os 

alunos trazem em sua visão de mundo, sua história religiosa, pode ser um caminho para 

o ensino superior buscar respostas através da análise da religiosidade destes estudantes e 

como eles veem, em nosso tempo, as questões envolvendo esta dimensão de suas vidas. 

Neste sentido, muitas são as possibilidades metodológicas ou paradigmáticas que 

poderiam ser utilizadas para se fazer esta aproximação. Para este trabalho, no entanto, foi 

escolhido um autor que tem sido usado em análises sociológicas da religião e que apesar 

não ter seu nome largamente conhecido, tem sido redescoberto nos últimos anos e atraído 

pesquisadores (DARMON; FRADE, 2012, p.198; MARTELLI, 1995, p. 239). 

2.1 Biografia de George Simmel 

Georg Simmel nasceu em 1º de março de 1858 na cidade de Berlim 

(VANDENBERGHE, 2018, p. 33) e desde o seu nascimento sua família viveu num 

contexto metropolitano, assim, a urbanidade e sua problemática estará presente nos 

interesses e na sua obra. 

Quanto à questão religiosa, os Simmels eram judeus convertidos ao 

protestantismo. Esse tipo de conversão não era incomum no império Alemão, devido a 

restrições feitas aos judeus a cargos públicos e benefícios do governo. Vincular-se a uma 

denominação cristã criava oportunidades para eles se inserirem na sociedade, apesar de, 

às vezes, isso ser visto com suspeita (KELLY, 2006, p. 4331; SIMMEL, 1983, p. 7). 

Ainda em sua juventude, seu pai vem a falecer deixando um patrimônio como 

herança que lhe permitiu, por muito tempo se manter sem depender de remuneração. Esta 

segurança econômica foi um fator essencial para que Simmel pudesse dedicar-se 

completamente à vida acadêmica (SIMMEL, 1983, p. 7). 

Depois de encerrar o nível médio em 1876, foi admitido num curso regular na 

universidade do rei Frederick William (também conhecida como universidade de Berlim), 

onde estudou história, psicologia e filosofia (KELLY, 2006, p. 4333). Este interesse por 

múltiplas ciências se refletirá em sua obra, na qual, suas observações caminharão por 

várias áreas do conhecimento. 
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Apesar de estudar com alguns professores proeminentes de seu tempo, não aderiu, 

imediatamente, a nenhuma corrente ideológica e procurou desenvolver seu pensamento 

de forma individualista, compondo suas ideias de fontes variadas como Kant, Hegel, 

Goethe, Schopenhauer, Nietzsche, entre outros. 

Em 1885, conseguiu uma habilitação para ensinar como privatdozent6, vinculado 

ao departamento de filosofia da Universidade de Berlim (FRISBY, 2013, p. 10; KELLY, 

2006, p. 4333; SIMMEL, 1983, p. 35). 

Como professor conferencista ou particular da universidade seus ganhos eram 

eventuais, a partir da taxa cobrada aos alunos e visitantes ao se inscreverem em suas 

palestras (FRISBY, 2013, p. 8). Suas palestras abrangiam temas como filosofia, lógica, 

teoria do conhecimento, pessimismo, ética, religião, metafisica e estética (FRISBY, 2013, 

p. 11; SPYKMAN, 2017, p. li), além de discursos apresentando o pensamento de filósofos 

como Kant, Fichte, Lotze, Schopenhauer, Nietzsche e Darwin (HERVIEU-LEGER; 

WILLAIME, 2016, p. 125; KELLY, 2006, p. 4336; VANDENBERGHE, 2018, p. 36). 

Simmel era considera um orador carismático, o que lhe conferia uma grande audiência, e 

esta receptividade o projetou, entre 1885 e 1898, entre os intelectuais da sociedade 

berlinense (KELLY, 2006, p. 4332). 

Durante os anos em Berlim, Simmel foi companheiro de grandes sociólogos como 

Emile Durkheim e Max Weber. Com o primeiro teve pouca aproximação, apesar de 

participar no primeiro número de L´année sociologique, revista criada por Durkheim na 

área da sociologia. Quanto a Max Weber, foi mais chegado, tendo muitas vezes o 

convidado para reuniões em sua casa, além de, com ele, ter fundado a sociedade alemã 

de sociologia (HERVIEU-LEGER; WILLAIME, 2016, p. 125). 

Simmel permaneceu como professor “particular” pelo período em que esteve na 

universidade de Berlim e as várias tentativas de torná-lo professor do departamento de 

filosofia se mostraram infrutíferas. Os cargos eram comissionados pelo império com a 

consulta de certos indivíduos, e mesmo com a influência de amigos, ele nunca alcançou 

o cargo de professor titular em Berlim (KELLY, 2006, p. 4333). Por esta razão, em todo 

o tempo em que ele ensinou nesta universidade, de 1885 a 1914, teve seu crescimento 

                                                           
6 Na universidade de Berlim haviam algumas categorias de professores e estas eram determinadas pelo 

governo. Uma delas era a de privatdozent, nesta categoria, o professor recebia uma bonificação mediante 
a matrícula dos alunos em suas palestras durante o ano, sendo cobrada também a assistência feita à 
convidados, não havia salário fixo. A categoria de professor titular com todos os benefícios do cargo era 
chamada de dozent (FRISBY, 2013, p.13). 
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profissional limitado, apesar do reconhecimento que usufruía entre os seus alunos e 

alguns colegas docentes (HERVIEU-LEGER; WILLAIME, 2016, p. 125). 

Em 1914, aos 56 anos de idade, George Simmel finalmente recebeu do Estado a 

oportunidade de ser professor regular na Universidade de Strasburg (HERVIEU- 

LEGER;WILLAIME, 2016, p. 125; KELLY, 2006, p. 4335). 

Logo após chegar à nova universidade, irrompeu a I Grande Guerra, e o campus 

foi fortemente afetado por ela, já que boa parte dos jovens foram convocados para o 

confronto, tendo o número de classes diminuído (SPYKMAN, 2017, p. liii). 

Este período da vida de Simmel não foi para ele o mais gratificante da sua carreira 

acadêmica, como confidenciou a seu amigo Hermann Keyserling em 1918: Strasbourg e 

a guerra “tiveram o efeito de me envelhecer de duas a três vezes mais que o normal (eu 

tinha 60 anos de idade algumas semanas atrás). Toda a vida exterior é muito quieta e corre 

quase monotonamente” (SIMMEL, 1968 apud FRISBY, 2013, p. 20). 

Georg Simmel viveu 4 anos em Strasbourg. Foi acometido de um câncer no fígado 

que deteriorou sua saúde, vindo a falecer dia 26 de setembro de 1918 (KELLY, 2006, p. 

4336; SIMMEL, 1983, p. 8; SPYKMAN, 2017, p. liii). 

2.2 Legado e influência de Georg Simmel 

Simmel não alcançou em vida o reconhecimento da comunidade acadêmica, e 

passou a maior parte dela como professor privatdozent, só no fim de sua carreira 

conseguiu uma colocação regular. Mas se sua vida acadêmica foi marcada por um certo 

embaraço, sua produção material era abundante. 

Ele deixou em torno de 25 livros e cerca de 300 artigos, críticas e outros tipos de 

textos (FRISBY, 2013, p. 9). Da mesma forma, como suas conferências abrangiam 

assuntos bastante variados, seus textos também compreendem muitos gêneros e tópicos. 

Sua obra, desde o início, não esteve restrita a Alemanha, seus artigos eram, muitas 

vezes, ao mesmo tempo publicados em alemão, francês e inglês (SIMMEL, 1983, p. 12, 

2011, v.2, p. vii). Seu acolhimento foi mais marcante, a princípio, nos Estados Unidos 

pela escola de Chicago7 durante a década de 1920. Na Alemanha, sua obra foi menos 

percebida, apesar de ter sido estudada. Talvez aqui seja o caso de apontar a sombra que 

                                                           
7 A escola de Chicago é o nome pelo qual ficou conhecido o departamento de sociologia (fundado em 

1892) alocado na Universidade de Chicago, e que no período de 1915 a 1935 projetou o trabalho de vários 
de seus professores e alunos. Seu destaque esteve em desenvolver um modelo ecológico de cidade, pouco 
utilizado hoje, e estudos em etnografia. Seus professores e suas pesquisas marcaram época e deixaram 
uma influência duradoura. (BRUCE; YEARLEY, 2006, p. 31; KELLY, 2006, p. 442) 
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os  escritos  de  Max  Weber  e  Emile  Durkheim,  contemporâneos  seus,  acabaram 

provocando na recepção de seus escritos (HERVIEU-LEGER; WILLAIME, 2016, p. 

127). 

Ao observarmos o alcance geográfico e intelectual que a obra de Simmel teve em 

sua época, e nas décadas seguintes à sua morte, podemos ter a impressão que ela é hoje 

bem conhecida. Mas não o é. Mesmo depois de um século de seu falecimento (1918) e 

com a redescoberta de seus livros no Reino Unido, EUA, França, Itália e Alemanha, o 

autor continua pouco conhecido (VANDENBERGHE, 2018, p. 32). 

No Brasil, os textos de Simmel foram tardiamente traduzidos, somente a partir da 

década de 1940 pôde-se ler artigos em português. Não temos no país nenhuma escola 

que tenha se detido significativamente sobre sua obra ou algum sociólogo brasileiro que 

tenha sido seu aluno (SIMMEL, 2011a, p. vii). 

Leopoldo Waizbort, sociólogo da Universidade de São Paulo, ao estudar a 

influência de Simmel no Brasil, percebeu duas fases de estudos de sua obra. Na primeira 

fase, entre as décadas de 1930 até 1980, Simmel é inserido nas introduções à sociologia 

como um sociólogo importante no processo de definição e legitimação da área 

(WAIZBORT, 2007, p.15-16) 

Num segundo momento, a partir da década de 1980, ele é (re)descoberto por 

muitos pesquisadores que, no Brasil e no exterior, utilizarão seus textos, não mais numa 

perspectiva introdutória, a aproximação se dará na busca pelo entendimento de seu 

conteúdo e referência conceitual, é verdade que esta descoberta ainda é tímida e em 

algumas situações ele é preterido a outros teóricos de maior renome, permanecendo então 

ainda como um autor que precisa ser melhor conhecido (LAERMANS, 2006, p. 480; 

SIMMEL, 2011a, p. x). 

Mesmo pouco conhecido e com as dificuldades de acesso à sua obra em português, 

pesquisadores bem conhecidos no Brasil, principalmente na 1ª fase, tem seus escritos 

atrelados aos conceitos simmelianos como Roger Bastide, Gilberto Freire e Sergio 

Buarque de Holanda (SIMMEL, 2011a, p. xx–xxxi), mostrando que suas ideias tem uma 

penetração no país. 

Para este trabalho, nos interessam seus textos sobre Religião que estão 

basicamente reunidos em dois volumes em tradução na língua portuguesa. Existe aqui e 

acolá alguns conceitos sobre religião que estão fora desta obra, mas basicamente, nesta 

única obra temos sua visão sobre a religião numa perspectiva sociológica. 
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2.3 Conceitos sociológicos sobre religião em Simmel 

Simmel tem sido lembrado por seu caráter sociológico e, por ter desenvolvido 

vários conceitos pelos quais é possível analisar, estruturar e interpretar a sociedade. Uma 

de suas teorias mais importantes é a das formas sociais. Seu fundamento é simples, nela 

a sociedade é vista como o resultado de interações entre indivíduos (WILLAIME, 2012, 

p. 43), tudo interage com todo o resto (FRISBY, 2013, p. xv). Esta lógica se contrapõe 

àquela que vê a sociedade como resultado de forças externas atuando sobre as pessoas. 

Para Simmel, a sociedade não é algo imposto sobre seus integrantes, mas ela própria é 

resultado de interações sociais. 

Esta forma de olhar, que mira no indivíduo e privilegia seu papel, não desfaz a 

ideia de que exista aquilo que chamamos sociedade, essa estrutura macro, que ele prefere 

chamar de ‘sociação’, pois o termo sugere dinamismo e devolve às pessoas o papel de 

agente e motor de sua realidade. Ele elabora que a realidade compreende os aspectos 

cotidianos, temporais que se apresentam no devir, e o mundo é a representação que 

fazemos desta realidade, 

“A realidade não é o mundo em si, mas apenas um mundo ao lado dos 

mundos da arte ou da religião, todos constituídos a partir do mesmo 

material segundo moldes diferentes e decorrentes de outros 

pressupostos” (SIMMEL, 2011b, p. 24) 

Sendo assim, temos uma estrutura dupla, na primeira parte, a realidade, o 

conteúdo, no qual lidamos com as ações, conhecimentos, sentimentos e criatividade, estes 

seriam alguns de seus componentes, na segunda, o mundo, a elaboração desta realidade 

por meio da subjetividade. 

O indivíduo que modela esse conteúdo cria, por fim, um universo particular para 

si, tendo a capacidade “fundamental de moldar a totalidade dessa matéria-prima de acordo 

com leis próprias”, mas só “consegue apropriar-se fragmentariamente desse material e 

em condições sempre variáveis”. Esse conteúdo que é único, será organizado sob 

categorias como a arte, religião, sociedade, etc., criando uma estrutura anexa à realidade, 

mas entrelaçada a ela (Ibid., p. 22–23). 

O mundo subjetivo então, diferencia-se da realidade objetiva através destas 

formas percebidas pelo indivíduo, em outras palavras, a sua interpretação da realidade. 

Os pressupostos individuais então, fabricam o mundo como uma possibilidade a partir da 

realidade, mas não necessariamente o único, podendo haver outras formas de organização 

por outros indivíduos (Ibid., p. 24). 
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Desta forma, como um cenário pode ser modificado, dependendo da luz que sobre 

ele repousa, a mesma realidade pode se modificar dependendo da forma que lhe é 

atribuída. Um lago sob a luz do meio dia pode ter uma aparência refrescante e acolhedora, 

ao pôr do sol pode refletir uma luz dourada e mágica, e à noite, a lua pode torna-lo um 

lugar misterioso e suspeito. Assim, cada forma, sob o mesmo conteúdo, o modifica, o 

organiza ressaltando os elementos que lhe são próprios, ou seja, na relação entre a 

percepção e o objeto, nossos princípios sintetizadores “organizam a experiência e dão 

forma aos conteúdos” (FURSETH; REPSTAD, 2006, p. 38). 

Cada uma destas formas, arte, religião, ética, ciência, “tem uma lógica específica, 

uma específica concepção de verdade, um método próprio: constroem ao lado do mundo 

real novos universos, mesmo se edificados com o mesmo material sensível do primeiro” 

(MARTELLI, 1995, p. 242) e podem ser entendidas como “categorias formadoras, e cada 

uma representa, segundo um motivo que lhe é próprio, um mundo dotado de leis próprias 

e  completo  em  si  mesmo,  inteiramente  uniforme  na  inspiração  e  na  motivação” 

(SIMMEL, 2011b, p. 23), ou seja, a interpretação da realidade que se consegue como 

resultado, está carregada de uma lógica interna que a mantem coesa e com algum sentido. 

Ao adotarmos a perspectiva Simmeliana e diferenciarmos, como ele, conteúdo 

(realidade) e formas (estruturas subjetivas de interpretação), passamos a ver o paradigma 

social em seus dois níveis, há aquilo que se constitui matéria para representações e a 

representação em si. Esta representação, ou representações, tem um caráter abrangente, 

pois ao utilizar sua lógica própria para dar sentido à realidade (conteúdo), ela tenderá a 

ver tudo a partir do mesmo raciocínio: 

“Cada uma das grandes formas de nossa existência deve provar sua 

capacidade de exprimir em termos próprios a totalidade da vida. A 

organização de nossa existência mediante o domínio absoluto de um 

princípio sobre todos [...] E cada uma dessas categorias tem a 

capacidade fundamental de moldar a totalidade dessa matéria-prima de 

acordo com leis próprias” (SIMMEL, 2011b, p. 22) 

Sobre a origem das formas e sua manipulação, Simmel usa a analogia do 

casamento para esclarecer. Para ele, do mesmo modo como o casamento (a forma) não 

foi criado por nenhum casal, assim também as formas não foram criadas por nenhum 

indivíduo, mas sim moldadas pela interação estre os elementos sociais, e após sua geração 

desenvolveram-se autonomamente, e da mesma maneira como não são gerados por 

nenhum sujeito, também sua evolução não é regulada por indivíduos isolados. Elas, as 

formas, não podem ser contidas, não são estáticas, transformam-se e podem desaparecer 
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no meio social (FURSETH; REPSTAD, 2006, p. 38). 

2.4 Religião e religiosidade 

A partir da teoria das formas e da dualidade entre conteúdo e formas, Simmel 

elabora sua visão da religião. Para ele, a religião é uma forma, e como as outras formas, 

segue a mesma lógica de estruturar a totalidade do mundo e concorrer pelo domínio 

absoluto de entendimento: “Como a lógica científica, também a lógica religiosa reivindica 

com demasiada frequência incluir em si todas as demais, ou dominá-las”. Este é um ponto 

que Simmel irá reforçar chegando mesmo a afirmar que “a religião é uma totalidade de 

visão do mundo” (SIMMEL, 2011b, p. 25), ela pretende fazer sentido de tudo o que 

observa. 

Aplicando sua teoria das formas à religião, Simmel descreve o que seria o seu 

conteúdo específico e enumera alguns itens como: “as definições da natureza divina, a 

doutrina da salvação8 e os imperativos de conduta” (Idem, 2011a, p. 68). No conjunto 

apresentado pelo autor, ele agrupa concepções sobre Deus, sobre a “doutrina de salvação” 

e o comportamento ético. Em outro momento, Simmel aponta o conjunto de elementos 

como: “os conceitos da alma e existência, destino e culpa, felicidade e sacrifício chegando 

até os cabelos de nossa cabeça e até o pardal no telhado – tudo isso também constitui o 

conteúdo do mundo religioso” (Id., 2011b, p. 25). Em ambas as listas, pode-se verificar 

que Simmel propõe a religião a partir de um rol de elementos muito mais amplo que 

aquele costumeiramente restrito a ela, não se esquecendo deles, mas não se restringindo 

a isso, a auto realização e as emoções, como a felicidade, são incluídas. Esta colocação 

alude à ideia de que a religião, como forma, absorve todo o conteúdo da realidade. 

Este conteúdo, também é chamado de “artigos de fé”. Sobre eles, o autor diz que 

apesar de pertencerem ao âmbito imanente da vida, reportam-se à transcendência, ou seja, 

“são retirados dos fatos da existência terrena” (SIMMEL, 2011b, p. 85) mas consumam- 

se, projetam-se no metafísico. 

Assim esclarecida sua perspectiva do conteúdo da religião, Simmel introduzirá o 

conceito de religiosidade, que para ele é o elemento de base dessa estrutura religiosa, 

mesmo anterior ao conteúdo: 

O mundo empírico nunca se tornaria transcendente a não ser que 

em sua base houvesse o movimento religioso da vida (enquanto 

                                                           
8 Essa doutrina da salvação não é o conceito cristão de justificação em Cristo mas “o desdobramento ou 

realização externa daquilo que em certo sentido, já somos interiormente”, ou ainda, “a exposição de 
nossa personalidade mais profunda, a liberação da alma de tudo o que não é ela, a realização da própria 
vida segundo a lei do eu, tudo isso é o mesmo que obedecer à vontade divina” (SIMMEL, 2011b, p. 72). 
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categoria apriorística e fonte de energia) que amplia seus objetos 

empíricos para além deles mesmos, de acordo com uma lei própria 

(Ibid., p. 85). 

É somente através dessa religiosidade inata, universal, ou como ele conceitua a 

“natureza da pessoa religiosa” (Ibid., p. 12) que o conteúdo religioso pode se materializar 

em sua forma. 

A religiosidade é conceituada repetidas vezes por Simmel, de modo muito 

semelhante à ideia de um estado do ser. Como quando ele diz que, ela é “uma forma, 

pela qual a alma humana experimenta a vida e compreende sua existência” (Idem, 2011a, 

p. 65), ou a religiosidade é “um modo psíquico de viver e experimentar o mundo, uma 

fonte de energia pensante, ativa e sensível que assume comando dos conteúdos da 

existência” (Id., 2011b, p. 46). 

Apesar do conteúdo vir a ser apropriado pela religiosidade, é preciso olhar para 

ela como algo anterior, relacionado ao ser. 

Quando uma pessoa religiosa diz ‘creio em Deus’, sentimos 

imediatamente que ela se refere a algo diferente do que a aceitação 

da verdade de sua existência. Essa afirmação não implica apenas que 

a existência de Deus é admitida mesmo que não possa ser provada com 

rigor, mas significa também certa relação intima com ele, um abandono 

emocional nele, uma orientação da vida para ele (Ibid., p. 47). 

Então, esse modo de ser do homem (religiosidade) é a fonte do que, mediado pelos 

conteúdos, irá gerar a forma religiosa. Mas apesar de ser um aspecto fundamental da 

humanidade, isso não significa que todos a experimentem na mesma intensidade 

A religiosidade é um ser determinado, uma qualidade funcional da 

humanidade que determina inteiramente alguns indivíduos e existe 

apenas de modo rudimentar em outros (Idem, 2011a, p. 64). 

Quando Simmel faz essa declaração, ele assemelha a religiosidade a uma espécie 

de força latente, mas não determinística nem equivalente em todos, e que pode, ou não, 

vir a gerar algo no indivíduo. A questão da religiosidade assim busca “saber se o crente 

consegue ver a vida como detentora de um valor metafísico” (SIMMEL, 2011b, p. 17) 

ou, em outras palavras, se consegue ter a “autoconsciência do significado metafísico de 

nossa existência” (Ibid., p. 19). 

É importante não esquecer que esta religiosidade não é a religião. Esse estado do 

ser que uma pessoa religiosa adota através de 

Exteriorizações da natureza singular da alma: os sentimentos de 

dependência e alegre esperança, de humildade e anseio, de indiferença 

ante a mortalidade e as restrições da vida. Tudo isso ainda não é o 

elemento religioso mais profundo no homem religioso, mas é o 
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resultado de sua natureza, algo que ele possui (Ibid., p. 12). 

A religião só aparecerá posteriormente, podendo também nunca aparecer. Temos 

assim, a religiosidade, como força motriz, os conteúdos religiosos, como substância a ser 

modelada, e, por fim, a religião como possibilidade. 

A religião assim, é o produto ou objeto da religiosidade mediada pelo conteúdo 

da realidade, e Simmel declara isso ao estabelecer diferenças entre os conceitos, para ele 

pecado e redenção, amor e fé, dedicação e autoafirmação, enquanto 

impulsos vitais, tornam possível a religião, mas ainda não são religião 

em si mesmas, assim como o conteúdo que elas elevam até a religião 

não é em si religioso (Ibid., p. 27). 

Para que surja a religião é necessário que a religiosidade se debruce sobre 

conceitos e externalidades, dando um tom religioso a seu mundo. Dito de um modo 

simples, não é a religião que cria a religiosidade, mas “é a religiosidade que cria a 

religião” (Ibid., p. 33) ou seja “a religião não existe no mundo natural perceptível pelos 

sentidos, [...] mas só é possível como resultado do impulso dado pela religiosidade do 

homem” (HELLE, 2013, p.86). 

Essa separação entre religião e religiosidade é vital para a análise sociológica, pois 

ela só se torna aquilo que vemos em sua última etapa e, mesmo assim podendo nem 

mesmo aparecer, dependendo dos aspectos subjetivos, 

Estou convencido de que os processos espirituais de pessoas 

consideradas profundamente religiosas só podem ocorrer enquanto 

religiosos primeiramente, tal como os movimentos de uma pessoa 

graciosa já são graciosos em si, porque recolhe essa qualidade de sua 

fonte e não a sobrepõem simplesmente a um estilo de movimento 

incolor ou caracterizado de outro mundo (SIMMEL, 2011b, p. 16) 

Ou ainda, 
Uma pessoa que é religiosa por natureza tem certas características 

inerentes que a fazem experimentar e dar forma à vida de maneira 

diferente de alguém não religioso, e agiria desse modo mesmo que 

vivesse numa ilha deserta onde nenhuma palavra ou conceito de 

divindade tivesse chegado até ela (Ibid., p. 12) 
 

Quanto às pessoas que não desenvolveram ou não tem esta característica, resta a 

elas, apegarem-se aos aspectos materiais e externos (a própria religião), de certo modo, 

simulando esse estado da alma: 

Para as pessoas com religiosidade fraca ou nula, o dogma é a única 

possibilidade de uma existência de algum modo religiosa [...] Para tais 

pessoas, a religião se torna um assunto objetivo e temporal [...] Isso só 

acontece porque a religião se resumiu a mero conteúdo, em vez de ser a 

vida mesma (SIMMEL, 2011b, p. 16) 

Analisando suas considerações percebe-se que Simmel vê a religião como algo 



56 
 

bom e positivo, pois atende as expectativas da natureza religiosa, “a religião é a forma 

peculiar onde todos os opostos da alma se reconciliam e para onde convergem, num único 

ponto” (Idem, 2011a, p. 33). 

Essa conciliação e satisfação alcançadas na religião terão um efeito sobre o 

homem, pois como corresponde aos anseios de seu ser, as características de veracidade e 

racionalização poderão ser desprezadas. Simmel considera que o indivíduo que tem a 

experiência religiosa não se importa com a veracidade desta experiência, mas que o 

importante é a realização de suas aspirações (através da fé): 

O crente não se importa com a possibilidade ou impossibilidade 

teórica dessas concepções, mas sente exclusivamente que seu anseio 

encontrou saída e satisfação em sua fé. É secundário o fato de todos 

os dogmas assim constituídos serem verdadeiros (SIMMEL, 2011a, 

p. 41) 

Por esta razão, Simmel não previu a ideia de declínio ou desaparecimento do 

sentimento religioso no processo histórico, conceito esse presente na obra de muitos 

autores de seu tempo (HERVIEU-LEGER; WILLAIME, 2016, p. 126), pois para ele a 

religiosidade sendo inerente ao ser, e motivadora de sua satisfação, poderá encontrar 

novos conteúdos e permanecerá como característica humana independente do âmbito 

social. 

Em suma, Simmel percebe no ser humano um estado em latência, que ele chama 

de religiosidade, e que ao se apropriar da realidade (conteúdos religiosos), organizará 

esses dados numa estrutura objetiva que ele chama de religião. 

Alguns analistas de Simmel irão observar certas ênfases que surgem desse 

dualismo, como a ideia de que o homem precisa da religião para reconciliar as diferenças 

entre suas necessidades e sua satisfação (LAERMANS, 2006, p. 486), assim a religião 

seria aquilo que traz uma unidade ao indivíduo. Concordando com esta ideia, 

Vandenbergh diz que Simmel vê uma superioridade na forma religiosa por ser aquela que 

seria capaz de organizar os elementos do mundo num todo harmonioso e pacífico: “A 

religião reúne numa unidade todos os conteúdos deste mundo ao estabelecer relações 

entre eles; mas diferentemente das outras formas simbólicas, a religião constrói um 

conjunto harmonioso e pacífico” (VANDENBERGHE, 2010, p. 16). 

Essas duas dimensões, apesar do destaque que Vandenbergh dá à religiosidade, 

são fundamentais para o desenvolvimento de novas categorias a serem trabalhadas em 

sua visão de religião/religiosidade. O que Montamaggi acrescenta sobre esses conceitos 

é que essas dimensões dualísticas não se dirigem a uma harmonia ou conciliação, mas 
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deveriam ser entendidas como elementos em tensão que não podem ser resolvidos 

(MONTEMAGGI, 2017, p. 99) ou seja, não se deve esperar que os conceitos opositores 

visem a eliminação do outro, mas eles se constituem polos conceituais a serem 

considerados. 

Tendo em mente a estrutura de conteúdo e forma aplicada à perspectiva religiosa 

na dialética da religiosidade e religião, Simmel prossegue sua elaboração se detendo nos 

elementos que mais prontamente geram a religiosidade e em algumas categorias de 

destaque enfatizadas em seu olhar para a forma religiosa. Essas serão objetos de estudo 

do próximo tópico. 

2.5 Os a priori da religiosidade 

Se pode haver uma variação entre o montante de religiosidade que cada indivíduo 

experimenta, como vimos no tópico anterior, haveria conteúdos de onde esse encontro 

com a religiosidade pode ser mais produtivo? Sim, existem circunstâncias e conteúdos 

sob os quais a religiosidade mais facilmente aflora. Simmel irá identificar três categorias 

onde ocorre essa transposição da realidade para o mundo religioso com mais 

desembaraço, pois apesar de na estrutura simmeliana a religiosidade produzir a religião, 

este processo não é automático ou casual e há conteúdos onde é mais provável que se 

encontre a “atividade constitutiva dos símbolos religiosos” (MARTELLI, 1995, p. 245). 

Esses âmbitos são apontados no “comportamento do homem ante o mundo exterior e 

natural, ante o destino; [e] ante o ambiente humano ao redor” (SIMMEL, 2011b, p. 28). 

Quando esses a priori religiosos são assimilados, a forma específica da religião se torna 

possível. Vamos observar cada um deles mais de perto. 

2.5.1 Natureza 

A primeira categoria apresentada é a natureza, e quando Simmel trata deste 

conceito, ele se refere a “nossa inclinação pela busca de causas subjacentes” (Ibid., p. 28) 

e do senso de admiração ou, como ele chama, “estremecimento” (Ibid., p. 30). 

Esta categoria está diretamente relacionada ao argumento cosmológico de Tomás 

de Aquino9. Simmel entende que a lógica que liga um evento a uma causa e essa causa 

a uma causa anterior e assim por diante é um processo mental natural humano, 

                                                           
9 Tomás de Aquino na sua obra Summa theologica utiliza o raciocínio da primeira causa como uma das 

cinco vias para Deus. Este não é um argumento original dele tendo sua lógica sido utilizado antes por 
Platão e Aristóteles. De acordo com este argumento, uma regressão infinita numa série de causas “é 
considerada ininteligível desde que a ordenação seja essencial e não meramente acidental. A inteligência 
racional é assim levada a postular a existência de Deus como causa primordial ou última - não como o 
primeiro membro da série, mas como a causa analógica da série como tal. ” (HILL, 2005, p. 7422). 
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“abstraímos a lei da causalidade a partir de nossas experiências porque as modelamos de 

acordo com tal lei” (Ibid., p. 29). Desta forma, a crença em Deus surge deste processo 

mental que habita nosso ser espiritual, “Deus enquanto causa do mundo é a cristalização 

do significado interior de um processo enraizado na categoria religiosa” (Ibid., p. 29).  

Essa consideração, no entanto, não valida o raciocínio e nem o determina, pois 

ainda que a atribuição de causalidade a ordem natural seja um mecanismo viável para se 

chegar ao conceito de Deus criador, é preciso reconhecer que a atribuição de causa 

pode simplesmente “dar lugar ao conceito de natureza” ou se expandir a uma simples 

“reflexão filosófica” (MARTELLI, 1995, p. 246). Então, neste aspecto, Simmel vê a 

ideia de uma causa primeira como, simplesmente, uma lógica que estimula a 

religiosidade. 

Ainda circunscrito à categoria natureza, Simmel percebe que diante de alguns 

fenômenos naturais, como um pôr do sol, o vento no topo das árvores, o som de um riacho, 

o ser humano pode ter sentimentos profundos, culminando com um sentido religioso: “o 

ambiente natural pode estimular em nós tanto a fruição estética como o terror ou o 

sentimento do sublime perante sua força suprema” (SIMMEL, 2011b, p. 30). Esses 

sentimentos estimulariam, em algumas circunstâncias, “humildade e gratidão”, e para 

Simmel “todos esses fenômenos só podem ser qualificados como religiosos” (Ibid., p. 

30). 

2.5.2 Destino 

O segundo domínio em que o indivíduo pode “tecer relações religiosas é o 

destino” (Ibid., p. 31). Esse conceito é mais amplo que simplesmente a ideia do que 

poderá vir a acontecer no futuro, ele alcança sua dimensão existencial, isto é, a atitude ou 

postura do homem diante do seu fim, que para alguns indivíduos pode estar impregnada 

de religiosidade (Ibid., p. 31). 

O destino para Simmel está relacionado com a resposta ao sentido da vida ou do 

desconhecido após a morte, independente da reação, quer seja ela “resignada ou rebelde, 

esperançosa ou desesperada, exigente ou satisfeita” (Ibid., p. 31), o modo como ele reage, 

quer seja aceitando e acolhendo, quer seja negando e rejeitando sua finitude, qualquer que 

seja sua reação, elas são ambas faces de uma mesma moeda e, mais uma vez, pode se 

constituir religiosa ou não, não necessariamente estando relacionados a alguma religião 

(MARTELLI, 1995, p. 246), mas apesar disto, “todo ‘destino’ contém algo que não é 

compreensível para nós e aí ele recebe um selo religioso” (SIMMEL, 2011b, p. 31). 
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2.5.3 Relações sociais 

O terceiro domínio está associado às “relações dos seres humanos com o mundo 

humano”, ou seja, às relações sociais (Ibid., p. 33). Neste sentido, Simmel irá aproximar 

a forma religiosa à forma social, para posteriormente sinalizar suas diferenças. 

O fenômeno religioso, ou alguns de seus traços, poderão crescer 

num ambiente social; mais tarde ganharão uma significação autônoma, 

puramente religiosa [...] Por si sós, as relações sociais nunca atrairiam 

essa significação transcendente (Ibid., p. 38). 

Temos aqui uma aproximação entre aspectos sociais e religiosos que precisam 

ficar claros. É evidente que a religião não prescinde do social, e poderia aqui surgir uma 

confusão conceitual. Para Simmel 

Há fortes semelhanças entre as formas religiosas e as sociológicas de 

existência, para as formas sociológicas, basta que elas estejam 

acompanhadas do senso religioso íntimo, ou por ele sejam 

assimiladas, para que se produza a religião concreta, enquanto 

existência e comportamento separados (Ibid., p. 39) 

Em outras palavras, a forma religiosa pode surgir da forma social, mas as lógicas 

particulares são mantidas. A forma religiosa não está incluída na social, mas aqui o que 

fará a diferença é justamente essa propriedade de cada uma das formas possuir uma 

perspectiva diferente, própria, 

Um conteúdo emocional específico surgido na forma de interação 

individual se transforma dentro dessa relação numa ideia 

transcendente; essa por sua vez, torna- se uma nova categoria, na qual 

as formas e conteúdos ganham nova vida, embora se originem de 

relações humanas (SIMMEL, 2011a, p. 8) 

Esta “apropriação” acontece como dinâmica natural entre as formas, como elas 

partilham o mesmo conteúdo, algo que a princípio se organizava, ou melhor, encontrava 

seu significado ou sentido dentro de uma determinada lógica, pode passar a ser 

reorganizada por novos critérios. A forma social pode, desta maneira, ser reorganizada 

em forma religiosa, dos conteúdos relacionais, das várias possibilidades de interações 

entre os indivíduos, a religiosidade projeta sua lógica e se organiza em religião ou “a 

origem da religião está na vida social” (VANDENBERGHE, 2010, p.15). 

Martelli analisando este processo em Simmel diz que “a constituição de um tipo 

específico de religiosidade é permitido pela capacidade simbólica de algumas relações 

sociais particulares e, antes de tudo, aquelas estabelecidas em família e na comunidade 

social” (MARTELLI, 1995, p. 247). Isto é, a religiosidade provinda do social “formaliza 

e consagra os laços sociais pré-existentes”, contribuindo para “reforça-los mediante a 



60 
 

legitimação que acontece pela consagração do mesmo” (Ibid., p. 248). Estas relações 

sociais, que alcançaram uma harmonia e estabilidade, estariam então ‘consagradas’ se 

transformando em religiosas (Idem, 2006, p. 3). 

Este movimento não é obrigatório, certos conteúdos poderão ser preservados em 

determinada forma sem variações, como Simmel afirma, “qualquer forma particular de 

vida – social, literária, religiosa e pessoal – pode sobreviver à conexão com um conteúdo 

singular e também manter-se inalterada ante um novo conteúdo” (SIMMEL, 2011a, p. 7). 

A conversão das formas sociais em religiosas apresenta então duas possibilidades, 

ou os conteúdos que foram “nutridos” na forma social agora pertencem à forma religiosa, 

ou uma forma social toma emprestada a lógica religiosa como dinâmica para sua interação 

A relação da criança, plena de devotamento com seus pais; do patriota 

entusiasta com sua pátria ou do cosmopolita ardoroso com a 

humanidade; a relação do trabalhador com sua classe insurgente; do 

senhor feudal, cônscio de sua nobreza, com seus pares; a relação do 

subordinado com seu senhor, a cuja regra se submete; ou ainda do 

verdadeiro soldado com seu exército – todas essas relações, de um 

conteúdo infinitamente variado. Quando olhadas do ponto de vista 

psicológico, têm uma tonalidade comum que só se pode chamar de 

‘religiosa’ (Idem, 2011b, p. 42). 

Esta observação de Simmel é muito curiosa pois estabelece a possibilidade de uma 

inter-relação entre a forma religiosa e a forma social, ou seja, não é simplesmente possível 

que uma gere a outra, da forma social a forma religiosa, mas que a religiosidade 

“contamine” o social, desta forma, um sistema pode tanto ter uma ‘consagração’ do social 

em forma religiosa quanto uma socialização de ‘tonalidade’ religiosa (MCCOLE, 2005, 

p.16; MARTELLI, 2006, p. 5). 

Uma questão curiosa sobre a qual Simmel parece tratar tangencialmente, é a 

possibilidade de que alguma forma religiosa assuma uma forma social, ou que a forma 

religiosa se apresente transmutada em forma social, assumindo sua lógica e leis próprias. 

Isto é, há a possibilidade de que práticas religiosas se desapeguem de sua religiosidade a 

ponto de serem somente experimentadas como forma social? Num momento da sua 

discussão sobre a relação entre o social e o religioso, Simmel lembra das religiões tribais 

onde as regulações religiosas permeavam todos os aspectos da vida e que alguns desses 

elementos eram de teor muito mais social que religioso. Os exemplos que ele dá são dois: 

no primeiro, ele fala da religião da Arábia, imediatamente anterior ao Islã, que se ocupava 

pouco de deuses mas tinha na amizade, principalmente na vida do companheiro da tribo, 

um valor inestimável e sagrado: “mesmo quando o deus da tribo se retirava e quase caia 

no esquecimento, a essência da religião tribal continuava na sacralidade duradoura dos 
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laços de sangue” (SIMMEL, 2011b, p. 39–40). Outro exemplo é o do oferecimento de 

alimentos aos deuses, que para ele, estava mais enraizado no “significado psíquico de 

toda doação, o qual supera o valor efetivo do presente, pois sua aceitação cria um elo 

intimo que não pode, de modo algum ser anulado pela retribuição de algo dotado do 

mesmo valor exterior” (Ibid., p. 40). 

Evidentemente, em ambos os exemplos, reconhece-se que elementos religiosos 

são apresentados, o respeito à vida como elemento divino, no primeiro caso, ou, magia 

e manipulação dos deuses, no segundo, mas se as ações poderiam ser somente 

interpretadas a partir do âmbito social e assim serem experimentadas, sem o “estado do 

ser” próprio desta forma é uma questão que fica em suspenso. 

Nessas situações é apresentada a ideia de que “há condições sociais ou relações 

interpessoais que podem ser descritas como semirreligiosas, em sua forma” (MOTAK, 

2014, p.136), ou como Simmel as chama mais a frente, “religióides”. Essas condições 

representam fenômenos essencialmente sociais sem relação com a esfera específica da 

religião, mas que em “sua estrutura interna apresenta uma semelhança ideal, quase 

indefinível, com um aspecto da religiosidade em geral” (SIMMEL, 2011b, p. 40). 

Sintetizando, Simmel vê três a priori que teriam mais capacidade de estimular a 

religiosidade produzindo a forma religiosa: a natureza (ideia de causa e deslumbramento 

diante do meio-ambiente), destino (senso de finitude) e relações sociais. 

Avançando a partir do estudo dos a priori religiosos, é importante analisar 

também certas categorias enfatizadas e repetidas nos textos de Simmel. Se na natureza, 

destino e relações sociais podemos ver a gênese da religião e seu impulso a forma, é a 

partir das categorias que iremos analisar em seguida, que podemos apreender o olhar do 

autor para a forma religiosa em si. Os conceitos são fé, misticismo e piedade, e eles se 

estruturam num dualismo. A sociologia de Simmel é apontado por seus analistas como 

essencialmente dualista, ele costuma emparelhar duplos e compara-los nesta dinâmica, 

quer sejam a religiosidade e a religião, a forma e conteúdo ou entre os conceitos que 

veremos em seguida. 

2.6 Piedade e misticismo 

Na estrutura que Simmel apresenta do que seria a religião, ele postula que a 

religiosidade pode gerar alguns produtos. Um deles é o conceito de piedade, que é 

próximo do conceito de misticismo e por isso, a título de organização conceitual, serão 

apresentados juntos neste tópico. Esses dois termos se estruturam em Simmel em seu 

conhecido dualismo, aqui entre o individual e social. 
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Quando Simmel trata de piedade, ele apresenta algumas definições. Num 

momento é “a disposição da alma tornada religião assim que se projeta sobre formas 

particulares”, logo em seguida à citação anterior, ele diz que a piedade é “a religiosidade 

em estado fluido, não precisa atingir a forma sólida do comportamento para com os 

deuses, [e] tornar-se religião” (Ibid., p. 43). Essa religiosidade em estado fluido é aquela 

que permanece como um estado interior no indivíduo, e que não necessariamente se 

materializa numa religião. Pois para Simmel 

há pessoas de natureza piedosa que não direcionam sua piedade a 

nenhum deus, e, portanto, a nenhuma daquelas figuras que são o puro 

objeto de piedade: em suma, são pessoas religiosas sem uma religião 

(Ibid., p. 43). 

A piedade, portanto, é uma atitude religiosa de pessoas, que mesmo sem o 

perceber, sem a corporificação numa instituição religiosa, carregam essa emoção que lhes 

é própria e a difundem nas suas relações. E podemos chamar essas pessoas de religiosas 

pois 

nascido delas, já existe o fenômeno religião desenvolvido e distinto e 

porque este se tornou a pura manifestação dos impulsos, disposições 

e necessidades que, nas relações citadas, são geradas no contato com o 

material social empírico (Ibid., p. 43). 

Portanto, ao a religiosidade se encontrar no exterior, com a sociedade e as variadas 

interações humanas, surgirá um corpo de ações de caráter religioso, vinculados ou não a 

uma associação religiosa, e isso é a piedade. É possível perceber que o conceito para 

Simmel tem um teor essencialmente subjetivo, mas experimentado na sociedade, e esta 

externalização acontece não necessariamente numa culminação doutrinária tradicional, e 

pode até mesmo dispensar este “estágio” como necessário. 

A piedade então, é essa religiosidade ainda não solidificada, que anteriormente 

nas sociedades pré-modernas, se manifestava em ritos e crenças sociais, e que por fim 

geraria as instituições históricas religiosas, “mas hoje, para um grande número de pessoas, 

os objetos sobrenaturais da crença religiosa foram radicalmente extirpados, sem que com 

isso, seu impulso religioso tenha sido eliminado” (Idem, 2011a, p. 100). As sociedades 

mantem ainda uma disposição religiosa, mas a desvinculam da religião. 

Tratando ainda da piedade, Simmel chega a questionar a necessidade desse estado 

“alcançar” uma objetivação: 

A piedade confere a vida uma coloração particular mesmo que ela jamais 

venha a ter um objeto religioso [...] No entanto, pergunto-me se uma 

necessidade religiosa fundamental não requer inevitavelmente um 

objeto [...] Talvez essa qualidade não seja mais que um mero 
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interlúdio ideal que jamais se tornará realidade, ou uma expressão 

externa de uma situação em que a vida religiosa íntima repudia as formas 

religiosas existentes, mas é incapaz de substitui-las por novas formas” 

(Ibid., p. 102). 

Neste momento é importante inserir o outro conceito, misticismo, pois ele se 

assemelha ao anterior mas aparece somente em um texto de Simmel, justamente tratando 

de uma percepção sua sobre as pessoas do início do século XX. Além disso, esse texto é 

do último ano de sua vida, daí a importância de considerarmos esta exploração do autor. 

Em 1918, Simmel escreveu o ensaio “ O conflito na cultura moderna”. Nele, 

em pouco mais de duas páginas, são feitas seguidas alusões ao termo misticismo como 

uma tendência social, 

Tenho observado nos últimos dez ou vinte anos que muitas pessoas 

intelectualmente progressistas satisfazem suas necessidades religiosas 

por meio do misticismo. Em geral, pode-se afirmar que todas elas 

cresceram na órbita intelectual de alguma igreja existente. Sua adesão 

ao misticismo com certeza é motivada por dois fatores. Primeiro, já 

não são satisfatórias as formas que canalizam a vida religiosa para uma 

série objetivamente definida de imagens. Segundo, o anseio religioso não 

está morto, e sim à procura de outros objetivos e caminhos (Ibid., p. 99). 

Apesar de seu destaque neste momento do texto ao misticismo, ele parece estar se 

referindo à religiosidade não concretizada em uma tradição religiosa, ou seja, a própria 

piedade, e não a um outro elemento em sua sociologia. Para Simmel, o misticismo então 

“permite a suspensão da definição rígida e da delimitação das formas religiosas” 

(SIMMEL, 2011a, p. 100), produzindo uma espécie de fluído-sólido, onde a própria 

fluidez, característica da religiosidade, torna-se sua forma. 

Sendo assim, Simmel parece usar os dois termos misticismo e piedade como 

estado da alma do religioso projetada sobre o social e o misticismo, a dimensão espiritual 

experimentada de um modo individual. Um parágrafo de Simmel parece estruturar estes 

dois termos, esclarecendo suas relações: 

O misticismo, contudo, suscita a questão de se a religiosidade é um 

processo vital espontâneo que abarca toda a pulsação; ele seria um ‘ser’ 

e não um ‘ter’, um tipo de piedade que poderia ser denominado fé caso 

tivesse um objeto, mas que de fato, é um modo de viver a própria vida 

(Ibid., p. 101). 

A partir do trecho acima podemos perceber algumas relações entre os termos. O 

autor irá comparar o misticismo a um tipo de piedade, que se mantem como um ‘ser’, 

como um estado, “interrompido” em seu processo em direção à forma social, dispensando 

sua ritualística e corpo de crenças, e se materializando simplesmente como experiência 

individual, um modo piedoso mais subjetivo e introspectivo. 
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Simmel já observa em seus dias, a maneira como a sociedade (concentrada na 

classe social mais intelectualizada) relacionava-se com as religiões históricas, e como este 

comportamento havia se modificado, antecedendo aquilo que seria mais perceptível no 

decorrer do século XX, uma religiosidade subjetiva e individualizada. 

Martelli percebe que “Simmel não aprofunda [...] a análise da religiosidade 

mística”, mas é notória a importância que o conceito tem para ele, 

O místico é aquele que é reconciliado completamente com a própria 

vida pelo ‘a priori’ religioso, a ponto de não necessitar de uma religião 

[... pois] encontra novas possibilidades de afirmação na época 

contemporânea, pois trata-se de um tipo de religiosidade que satisfaz 

a tendência geral para uma maior individualização e universalização 

(MARTELLI, 1995, p. 254). 

A piedade, portanto, se verificaria no processo de desenvolvimento da forma 

religiosa que se projetaria em objetos sociais (MONTEMAGGI, 2017, p. 89), mas 

Simmel vê como tendência, a estagnação do processo num estágio, subjetivo e 

individualizado, que seria suficiente para a vivência religiosa, e daria a esse estado o nome 

de misticismo. 

2.7 Fé 

Fé é outro conceito importante em Simmel tratado amplamente por ele, mas que 

apesar da fartura conceitual, talvez seja aquele em que mais facilmente percebemos a 

“sistemática assistematicidade” do autor (AXELROD, 1979, p.37; MONTEMAGGI, 

2017, p. 256). 

A fé é entendida como uma espécie de formalização da piedade ou um “estado do 

sujeito orientado para fora de si, que abandona seu objeto empírico e sua escala relativa, 

produz um novo objeto a partir de seu interior e o eleva até um plano absoluto” (SIMMEL, 

2011b, p. 47). Nessa definição, Simmel expressa a ideia de que a fé é capaz de abstrair, 

constituir objetos, a partir do potencial piedoso, firmando esses objetos com sentido e 

produtores de conceitos de caráter transcendental. 

Assim, a fé “é um estado da alma certamente voltado para um objeto exterior, mas 

possuindo essa orientação como uma qualidade intima de si própria” (Ibid., p. 48). De 

certa maneira, a piedade pode se constituir sem a necessidade de objetos, mas pode ser 

projetado em objetos religiosos e desenvolver significados religiosos. Essa formulação da 

religiosidade não se manterá no nível da subjetividade, a partir do momento que é 

projetada em objetos, desenvolverão conceitos e afetarão a vida do religioso 

Nossos sentimentos e impressões se articulam em certas 

representações que só podem ser descritas como dignas de fé e que, 
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por sua vez, tem efeito sobre as condições práticas (Idem, 2011a, p. 

8). 

Essas representações não podem ser compreendidas como simplesmente crenças, 

para Simmel 

a definição de fé enfatiza especialmente a distinção entre ela e o que 

se denomina ‘crença’ num sentido teórico. Intelectualmente falando, a 

crença integra a escala do saber, mas ocupa aí um nível mais baixo: a 

crença consiste em considerar verdadeiro um objeto em função de 

razões apenas quantitativamente diferentes daquelas que nos levam a 

conhecer algo (idem, 2011b, p. 46) 

A fé seria então constituída na relação entre sujeito e objeto religioso, pois a “ fé 

em sua mais pura forma trabalha na alma, sem que o objeto ou conteúdo especifico seja 

de modo algum definível” (SIMMEL, 2011a, p. 68). Desta forma, a fé se lança para fora 

do indivíduo e gera produtos a partir das relações com seu objeto de fé mesmo que o 

entendimento deste objeto lhe escape. 

A partir destes vários conceitos sobre fé em Simmel, ele parece estar retratando a 

relação que o indivíduo terá com os vários conteúdos religiosos produzindo, em si mesmo, 

crenças, ou sentido, podendo esses estarem ou não vinculadas a alguma tradição religiosa. 

Aparentemente a razão desta interrupção à formalização na forma religiosa, está no 

caráter pessoal de envolvimento daquele que crê com sua crença. 

Não há aqui uma preocupação ou a necessidade de se provar que o objeto da fé 

seja real ou fantasioso. Isso não quer dizer que as elaborações desenvolvidas pelo crente 

sejam falsas, de fato, essa constatação é irrelevante, o que importa é o nível de 

envolvimento que o indivíduo tem para com aquele objeto: “há uma relação de veracidade 

e crença, que sim, pode ser somente percebida por aquele que crê, mas para ele é real” 

(Idem, 2011b, p. 26). 

Estabelecendo então essa indiferença ao caráter verdadeiro da concepção, Simmel 

projeta este raciocínio às religiões históricas, chegando à conclusão que apesar de suas 

grandes diferenças conceituais, são apenas os conteúdos da fé que geram essa distinção 

(Ibid., p. 9). As religiões históricas, e mesmo Deus, seriam exemplos de objetos de fé 

desenvolvidos pela sociedade. 

Assim como as religiões podem ser observadas num parâmetro de equidade, Deus 

entrará em suas considerações também como elemento sem escalonamento de valor, 

apesar do destaque que recebe como artigo de fé, pois de todas as abstrações possíveis 

que a fé é capaz, Simmel identifica Deus como “objeto de fé por excelência. É em Deus 

que o crente deixa cristalizar-se a força enraizante dessa função” (Ibid., p. 51). A 
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argumentação de Simmel sobre Deus não se desenvolve na tentativa de provar sua 

existência ou não, mas na percepção de que as religiões históricas têm elaborado múltiplas 

concepções que apesar de indefiníveis se sustentam na atividade da busca 

Deus é também o objeto absoluto da procura. Essa agitação sem 

descanso da vida interior, que procura mudar continuamente 

os objetos de suas representações, encontra em Deus sua meta 

absoluta; não mais se procura nele um objeto particular – isso 

significaria uma procura particular -, mas a procura como tal 

tem sua meta em Deus (Ibid., p. 52). 

A fé, consequentemente, é o resultado da relação entre o indivíduo com o seu 

objeto de fé, gerando representações e aplicando seu efeito em sua vida, e em suas 

interações. Este conceito se alinha, e se opõe, ao de piedade pois enquanto esse pode ser 

experimentado sem a geração de objetos, mas ainda numa prática social, a fé elabora 

representações e sua vida acaba por ser afetada por essas concepções. 

A partir das considerações que fizemos até aqui, podemos elaborar a relação entre 

estes três conceitos e propor uma matriz de análise da religião por Simmel, ou seja: 

Quando começamos a análise da sociologia de Simmel a partir da teoria das formas, 

pudemos perceber que numa estrutura de oposição de conceitos, entre a forma e o 

conteúdo, esses se constituíam parâmetros de sentido, onde o conteúdo seria a substancia 

e a forma seu produto estruturado ou cristalizado. Ao aplicar esta teoria ao âmbito 

religioso Simmel propôs a mesma dinâmica de conteúdo e forma religiosa e lançou mão 

de dois outros conceitos, religiosidade e religião. Esses dois conceitos correspondem ao 

estado do ser e a concretização desse estado em forma religiosa, os aspectos subjetivos e 

objetivos. 

Na dinâmica da estrutura desses elementos a religiosidade, essa massa informe, 

cheia de potencial, poderá permanecer assim, voltada para si mesmo, e aí teríamos o 

misticismo, ou ainda se projetaria nos objetos sociais e seria experimentada como piedade 

mesmo sem a criação de objetos religiosos. Mas ela poderia apropriar-se dos objetos 

religiosos, concebendo paradigmas particulares, e experimentando na interação com eles 

uma dimensão vivencial, que seria a fé. 

Antes de avançarmos, contudo, é preciso olhar para uma outra ideia importante 

para este trabalho, a ideia de identidade, que aparece só indiretamente nos escritos de 

Simmel. A razão da importância deste termo é a de que no século XX, o desenvolvimento 

deste conceito na sociologia e psicologia, deu suporte para entendermos melhor a relação 

entre as categorias em análise, e apesar de ser um termo ainda não em uso no tempo de 
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Simmel, é relevante à análise, tanto em Simmel (como conceito em incubação), quanto 

seu desenvolvimento seguinte na ciência. 

2.8 Identidade 

Como já foi dito, o conceito de identidade surge indiretamente nos escritos de 

Simmel e a razão mais evidente para esta ausência é a ainda não assimilação deste termo 

pela sociologia de sua época. Identidade é um termo que passou a ser usado só no século 

XX com o sentido que temos hoje, e desta forma, seria anacrônico buscarmos sua 

elaboração conceitual nos textos de Simmel. Por isto, vejamos primeiro como o termo se 

desenvolveu para depois observamos o que podemos apreender dele em Simmel. 

O conceito até hoje é de difícil abordagem, tendo sido motivo de interesse na 

psicologia, sociologia, filosofia com seus entusiastas e detratores. Contudo alguns 

identificam sua gênese conceitual na discussão da ideia de ‘self’ por William James 

(1842-1910) no final do século XIX (GREIL; DAVIDMAN, 2007, p. 549). Em 

William James o self é entendido como um duplo, há o conhecedor subjetivo, que 

pode ser identificado com o “mim”, ou seja, aquele que observa, e o objeto da 

consciência, o fluxo de pensamentos que tem uma continuidade, com passado e presente. 

Ainda para James, o número de selves é equiparado ao número de pessoas ou grupos que 

tal indivíduo conhece ou participa. Há, portanto, neste autor, a dimensão psicológica, 

subjetiva, mas também uma forte relação com o social (KELLY, 2006, p. 4165). 

No início dos estudos do termo identidade, surgiram alguns escritos relacionando- 

o a religião, concentrando-se mais na “concepção simbólica interacionista da religião”, 

ou seja, como a religião permeava as interações sociais. Posteriormente apareceram 

propostas voltadas para o campo da psicanálise e do desenvolvimento psicológico. Essas 

correntes de pensamento tiveram como preocupação principal o conteúdo da identidade 

e a descrição de seu processo de construção nos indivíduos (GREIL; DAVIDMAN, 2007, 

p. 551). Seus proponentes seguiram a tradição de William James com seu conceito de self 

social, já mencionado, Charles Horton Cooley (1864-1929) e sua ideia de self espelho10 

e George Herbert Mead (1863-1931) que escreveu sobre o self como um “contínuo 

processo de aflorar, a partir da interação com outras pessoas significativas, através da 

alteridade” (Ibid., p. 552). 

Outros estudos sobre identidade no campo da psicologia da religião surgiram mais 

concentrados em “diagnosticar” a maturidade religiosa. Gordon Allport (1897-1967) foi 

                                                           
10 “As pessoas pensam em si próprias de uma forma que reflete (mirror) como elas acreditam serem 

percebidas pelos outros” (POWERS, 2004, p. 111). 
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um dos pesquisadores que se dedicou a avaliar a identidade como um processo que visava 

uma maturação. Em sua investigação formulou dois polos onde a identidade poderia se 

alojar, no primeiro grupo, estariam aqueles de orientação intrínseca (indivíduos 

motivados a aplicarem seus valores nas ações do dia a dia) e no segundo, as de orientação 

extrínseca (indivíduos para quem a religiosidade é um meio para um determinado fim, 

por exemplo, a aceitação social) (Ibid., p. 550). 

Um outro grupo de estudos dentro da sociologia da religião, envolvendo 

identidade, foi herdeiro das teorias de comportamento moral de Lawrence Kholberg 

(1927-1987). Seus seguidores tentaram equacionar “arrazoamento moral, integração 

identitária, orientação religiosa e comportamento altruísta”, mas a tentativa de usar o 

conceito de identidade para explicar a qualidade da experiência religiosa não se 

desenvolveu e se manteve bastante reduzida nos estudos em sociologia da religião 

(GREIL; DAVIDMAN, 2007, p. 551). 

O uso do termo na década de 1970, em contrapartida, foi excessivo, provocando 

em alguns sociólogos a convicção de que era necessário abandona-lo, o que parece 

não ter sido atendido devido ao número de pesquisas que se seguiram relacionando 

identidade e religião, mas nem sempre utilizando os conceitos consistentemente (Ibid., 

p. 550). Neste período é possível encontrar algumas elaborações do conceito de 

identidade na área da psicologia, como em Erik Erikson (1902-1994) para quem o 

estabelecimento da identidade do ego é um processo de desenvolvimento através de oito 

estágios até a vida adulta, ou Michael D. Berzonsky (1943-) que entende a identidade 

mais como “um estilo de pensar sobre si mesmo” e por meio de um instrumento de 

pesquisa categorizou-a em três classes: normativa, informacional ou difusa/esquivo 

(Ibid., p. 550). 

Outras linhas de pensamento irão se desenvolver no século XX, abordando o tema 

e buscando relacionar, principalmente, a sociedade e a identidade. São exemplos, a teoria 

da identidade (Sheldon Stryker, 1924-2016) que estuda a importância dos papéis sociais 

no comportamento, e a Teoria da identidade social (Henri Tajfel, 1919-1982) que enfatiza 

a afiliação do indivíduo em determinado grupo, ou categoria social, como regulador do 

comportamento através da despersonalização e auto verificação (Ibid., p. 554). 

O conceito de identidade pessoal continuará sendo desenvolvido por 

pesquisadores com acréscimos valiosos feitos por Peter Berger (1929-2017), bem como 

Thomas Luckman (1927-2016). Peter Berger apresenta o conceito de que a identidade 

é formada a partir de processos sociais que surgem na dialética da sociedade e o 
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homem, “a sociedade é o produto do homem e o homem produto da sociedade” 

(BERGER, 1985, p. 15), e assim, “é possível resumir a formação dialética da identidade 

dizendo que o indivíduo se torna aquele quem os outros consideram que ele é” (Ibid., p. 

42). Para ele então, a identidade será formada numa projeção social que o sujeito percebe 

como sendo ele mesmo. 

Berger também tratará da religião em nossos dias e de seu impacto sobre o 

ser humano e consequentemente em sua identidade. Para ele, a religião enfrenta 

certos desafios como o do pluralismo, secularismo (conceito hoje questionado na ciência 

e pelo próprio Berger), fragmentação e privatização (isto é, a religião estaria reduzida 

ao controle de indivíduos ou pequenos grupos) (GREIL; DAVIDMAN, 2007, p. 557). 

Essas características falariam ao homem em seu processo identitário, e projetadas sobre 

ele, o fariam percebesse como plural, fragmentado,  dissociado de grandes narrativas 

abrangentes e restrito a contextos tribais ou isolados. 

Luckmann pensando no mesmo contexto compreende que 

 a clara tendência, na sociedade moderna, do descarte de 

modelos religiosos para aproveitamento e  reconstruções 

intersubjetivas de experiências de transcendências ‘médias’ e, 

cada vez mais, de transcendências ‘pequenas’ pode ser vista 

como o correspondente cultural-temático da privatização sócio 

estrutural da existência individual (LUCKMANN, 2014, p. 150). 

Dessa forma, a identidade se organiza a partir da ação reconstrutiva e 

individualista do sujeito, com base em suas experiências. A religião tem um papel 

imprescindível na constituição identitária pois, para Luckman, ela estabelece a base para 

a interação social e a identidade. 

[A] função básica da ‘religião’ consiste em transformar membros de 

uma espécie natural em protagonistas no interior de uma ordem social 

surgida historicamente. Religião é encontrada em todo lugar onde o 

comportamento dos membros da espécie se transforma em ações 

moralmente avaliáveis, onde um self está num mundo povoado por 

outros seres, para os quais e contra os quais agirá de forma moralmente 

avaliável (Ibid., p. 138). 

Ainda sobre o processo de formação da identidade, encontramos em Danielle 

Hervieu-Leger (1947- ) o termo bricolagem como paradigma da construção da 

religiosidade: 

Os indivíduos fazem valer sua liberdade de escolha, cada qual 

retendo para si práticas e as crenças que lhe convém. O significado 

atribuído a essas crenças e a essas práticas pelos interessados se 

afastam, geralmente, de sua definição doutrinal. Elas são triadas, 

remanejadas, e, geralmente, livremente combinadas a temas 
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emprestados de outras religiões ou de correntes de pensamento de caráter 

místico ou esotérico (HERVIEU-LÉGER, 2008, p. 43) 

Sendo o processo apresentado por Hervieu-Leger essencialmente individualizado, 

mas coletado do âmbito social, seu produto personalizado é ao mesmo tempo pessoal e social, 

pois essa construção subjetiva remete às interações com outros indivíduos. 

Os conceitos aqui apresentados delineiam algumas explorações e avanços que o 

termo identidade experimentou nas ciências humanas, como uma entidade subjetiva, um 

processo cognitivo, ou uma construção interacionista entre o indivíduo e o meio, mas 

obviamente, não encerram a questão, pois como foi possível perceber, há muitas 

possibilidades de se aproximar do tema. 

Zygmunt Bauman, neste sentido apresenta um impedimento ao estudo do 

conceito, pois para ele, a “identidade é uma invenção da modernidade” e foi desde o seu 

início, gerada problematicamente, pois, nem lá, nem hoje, houve uma precisão em sua 

definição. Como ele coloca, o conceito “flutua livremente” sem uma determinação 

(BAUMAN, 1996, p. 18–19). 

A identidade surge quando alguém não está seguro de onde pertence; 

em outras palavras, quando alguém não está seguro onde se coloca diante 

da evidente variedade de estilos e padrões de comportamento, e como 

ter a certeza de que as pessoas a seu redor aceitarão sua postura como 

certa e apropriada, para que ambos os lados saibam como seguir na 

presença comum. ‘Identidade’ é o nome dado à fuga diante desta 

incerteza (Ibid., p. 19). 

Bauman amplia sua crítica às tentativas de se descobrir um “núcleo duro” da 

identidade, uma essência comum ou categorizável, afirmando que “a noção de um núcleo 

do self é impossível, que somos turistas e vagabundos, mais que peregrinos com um senso 

de destino” (AMMERMAN, 2003, p. 210). 

Sobre esta condição de crise humana, Berger e Luckman já haviam localizado a fonte 

histórica e verificaram que as mudanças sociais nos últimos séculos, e mais 

especificamente na modernidade, constituem razão para este estado de coisas. Nessa 

lógica, o primeiro momento, ou aquele que antecede a modernidade foi caracterizado 

pela “atribuição, estrutura e identidade estável” (GREIL; DAVIDMAN, 2007, p. 558), 

no qual havia uma ênfase no coletivo e a religião era central na organização social 

(AMMERMAN, 2003, p. 207), mas a fragmentação da vida cotidiana, característica 

percebida na sociedade do século XX, tem levado pesquisadores a entender que a 

construção da identidade tem se tornado cada vez mais complexa, onde mapas são 

inúteis. E mesmo sem adicionar as possibilidades que o mundo digital pode trazer à 
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equação, ampliando a fragmentação e instabilidade do ser em seus universos virtuais, já 

“muitos tem postulado uma fluidez da identidade que faz com que a coerência pareça 

obsoleta” (Ibid., p. 210). 

Mas talvez, surja daí mesmo sua permanência como objeto de estudo, pois como 

em Bauman a identidade surge quando há uma incerteza e crise, e a modernidade tem 

sido vista como um momento histórico onde as subjetividades são ressaltadas e 

pulverizadas na sociedade em massa, a busca de sentido se impõe como exercício pessoal. 

E ainda que os conceitos e as possibilidades se somem, “o que precisamos é um jeito de 

falar sobre quem somos e como nos comportamos sem nos reduzirmos a uma única 

estrutura determinística essencial ou a uma completa indeterminação caótica” (Ibid., p. 

211). 

Simmel, em sua reflexão sobre religião pode estar apontando justamente isto, pois, 

se a identidade como conceito desenvolvido no século XX, se relaciona com o dualismo 

social-individual, e com a busca por unidade, a religião é apontada por ele como tendo 

papel preponderante no processo de formação do eu. 

Desta forma, a sociologia permanece tratando do conceito de identidade por sua 

contribuição no entendimento do indivíduo e sociedade: 

Sociólogos da religião tem sempre se preocupado com questões de 

identidade, mas agora eles estão mais propensos que nunca a usar o 

termo ‘identidade’. Este aumento na atenção explícita ao conceito de 

identidade parece ser uma consequência de mudanças na natureza 

da religião na modernidade tardia. Enquanto a identidade religiosa 

se torna mais voluntarista e reflexiva, interesses quanto a construção 

e manutenção da identidade religiosa estão se destacando. A versão 

da ‘identidade’ que sociólogos da religião estão abraçando em seus 

estudos contemporâneos é aquela que enfatiza a construção social e a 

concepção como narrativa da identidade (GREIL; DAVIDMAN, 2007, 

p. 560). 

A elaboração então que encontramos em Simmel sobre a religiosidade como 

uma característica subjetiva que acontece no indivíduo, pode ser relacionada à ideia de 

identidade. Montemaggi, por exemplo, entende que ao Simmel tratar de religiosidade, 

ele identifica ali o local onde o self é reconstruído.  Esta afirmação é baseada no papel 

que a religiosidade teria para Simmel como estruturadora das tensões cotidianas: “quanto 

mais o indivíduo é pressionado para apresentar múltiplos selves, em casa, no trabalho, no 

lazer, mais fragmentado ele se sente. Quanto mais ele precisa consentir com normas e 

papeis sociais, mais ele busca refúgio no seu eu interior integro (unspoilt inner self)” 

(MONTEMAGGI, 2017, p. 109). 



72 
 

Essa mesma consideração é repetida por Vandenbergh que diz que em Simmel há 

um “desejo de unidade, de superação da fragmentação da realidade que caracteriza a 

religiosidade”, e complementa que num mundo pós-cristão, a crença em Deus pode ter 

sido perdida, mas não o desejo por Ele (VANDENBERGHE, 2010, p. 10). 

A ênfase que temos em Simmel de uma religiosidade (subjetiva) se equipara ao 

desenvolvimento que aconteceu desde os seus dias quanto ao papel autônomo do 

indivíduo. Este reforço modernista, aparentemente, foi percebido por Simmel e previsto 

na sociedade que seria seu produto, a “modernidade concedeu mais autonomia individual 

e assim mais individualização, mas também criou um conflito entre a individualidade e a 

sociedade” (MONTEMAGGI, 2017, p. 102), ou seja, assim como a religiosidade se 

tornou cada vez mais subjetiva, assim também, a tensão surgida no contato com o social 

nos fez questionar este eu, ou como Bauman apontou, este eu que aparece como fuga 

diante da incerteza. 

John McCole irá por esta razão ressaltar a continua relevância de Simmel pois 

em sua análise percebe a fragmentação e a complexidade que o indivíduo alcançou na 

sociedade moderna como um dos resultados da decadência do cristianismo, criando nele 

o desejo por uma unidade (MCCOLE, 2005, P.35). 

Essa identidade ou self em Simmel deve ser entendida como um processo ou uma 

ocorrência, “a persistência de um centro” (ibid. p.24). Na relação dos eventos passados 

com os do vir-a-ser, o indivíduo se percebe não como átomos dissociados de uma 

existência, mas como “estados de um mesmo indivíduo”, nunca “uma substancia sólida, 

mas como a peculiar identidade do ser humano consigo” (SIMMEL, 2005, p.106). É, 

portanto, diante deste percurso tomado que é possível identificar relações entre o conceito 

de identidade e os escritos de Simmel, pois o desenvolvimento que o conceito de 

identidade tomou no século XX, reflete em muitos momentos o dualismo individual-

social de Simmel na religião. 

Quando Berger e Luckman apontam a fragmentação do indivíduo como 

característico na atualidade, e a força que a religião poderia representar em sua 

reestruturação, vemos também aproximações entre estes autores e Simmel. Desta forma, 

Montemaggi afirma, em Simmel a religião “é uma forma de ser que revela a consciência 

do indivíduo lutando com a fragmentação cultural da sociedade moderna” 

(MONTEMAGGI, 2017, p. 89). A busca por unidade que surge no ser humano é um 

movimento presente na sociedade e, por conseguinte, na religião. 

Como vimos na discussão do termo, a identidade ancora e perpassa o tema religião 
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e mais que tentar delimitar seus limites conceituais, é suficiente ressaltar a importância 

do termo na perspectiva que ele se apresenta como um alvo do indivíduo no século XX e 

XXI. 

Neste sentido, os alunos que estão no clímax da passagem da vida infantil para a 

vida adulta se encontram num processo de busca intensa por lógicas, estruturas que 

deem sentido e que produza alguém que possa se ver como um indivíduo diante do seu 

grupo e do mundo, como Simmel colocou “a vida de cada indivíduo forma uma 

unidade com o ‘não ainda’ do futuro” (SIMMEL apud PYYHTINEM, 2010, p.144). 

Essa unidade que surge no ser humano é um movimento presente na sociedade e, por 

conseguinte, na religião. Dessa maneira, estamos sempre em direção daquele que nos 

tornaremos, cristalizando as várias dimensões pessoais na pretensão de entendermos 

quem somos. 

2.9 Análise do uso de Simmel na atualidade 

Antes de finalizar o capítulo é necessário avaliar a pertinência de se usar Simmel 

em nossos dias, já que é bastante coerente o questionamento de como alguém que faleceu 

há um século pode contribuir para as indagações que temos em nossos dias, levando em 

conta o volume de mudanças que foram experimentadas no século XX. 

Uma primeira questão que não é difícil de perceber nos analistas de Simmel é o 

elogio quanto sua a capacidade de antever o desenvolvimento que sucederia no século 

XX em certas áreas. Laermans, por exemplo, reconhece em Simmel um visionário da 

religiosidade no século XXI pois “nas sociedades ocidentais, a religião tem dado 

espaço para uma espiritualidade autocentrada, altamente individualizada” 

(LAERMANS, 2006, p. 488), de acordo com o que ele apontou em seus escritos. Varga 

diz que 

Simmel antecipou não somente as mudanças na dinâmica da religião, 

mas também a condição humana na pós modernidade. O espirito ou 

‘alma’ da cultura moderna, com sua abertura sem finalização e ao mesmo 

tempo de natureza restrita, [que] coloca um peso sobre o indivíduo que 

precisa navegar entre a Cila das rápidas mudanças tecnológicas e 

sociais e a Caríbdis de encontrar sentido na vida entre cosmovisões 

competidoras (VARGA, 2007, p. 158). 

Esta característica é uma das que justifica o uso que é feito de seus livros no fim 

do século XX e até nossos dias. Mas se temos um conteúdo que encontrou ressonância na 

sociedade, a característica pouco sistemática de seus escritos pode incomodar aquele que 

o utiliza. Esta percepção pode chegar ao ponto de dizer que ele foi inconsistente com o 

uso dos termos religião e religiosidade, termos esses essenciais e bastante utilizados 
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por Simmel (MONTEMAGGI, 2017, p. 93). Esta imprecisão conceitual pode mesmo 

abrir espaço para uma pluralidade de interpretações na qual o leitor “completa” as 

lacunas não bem demarcadas com interpretações que podem, por fim, se distanciar 

daquilo que Simmel queria dizer, mas a pouca elaboração tornou obscuro. Por exemplo, 

para Vandenberghe os trabalhos de Simmel são variações de um panteísmo empírico 

(VANDENBERGHE, 2010, p. 8), já Montemaggi, discorda de Vandenberghe no sentido 

da leitura panteística em busca de unidade, para ela, Simmel está mais preocupado com 

a epistemologia individual, ou seja, o indivíduo, que não está em busca de uma unidade 

com o cosmo, mas uma unidade dentro da sua própria consciência. Para ela, a questão 

não é tanto de unidade mas autotranscedência (MONTEMAGGI, 2017, p. 94, 97) 

Essas diferenças que podem ser encontradas entre analistas de Simmel podem 

justificar a persistente negligencia quanto ao seu uso como sociólogo da religião 

(MOTAK, 2012 p.129). Esse quadro tem mudado e o interesse contemporâneo na obra 

de Simmel pode ter sua razão no aumento das traduções de sua obra mais recentemente 

do alemão, onde é possível conhecer mais de seus textos e compreender melhor seu 

pensamento (MOTAK, 2012, p.130; DARMON; FRADE, 2012 P.2).  

Sendo assim, e finalizando este capítulo, a proposta que fica para o próximo é 

revisar os estudos sobre religiosidade universitária no país, apresentar o resultado da 

pesquisa sobre religiosidade universitária no UNASP, e por fim, avaliar estes resultados 

à luz do paradigma simmeliano. 
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CAPITULO 3 

 
IDENTIDADE RELIGIOSA DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO UNASP 

 
Como vimos no capítulo I, o cenário universitário brasileiro se constituiu a partir 

do século XIX, e desenvolveu-se no século XX desde uma condição mais elitista, até sua 

abertura e acesso às várias classes sociais com o crescimento do número de instituições 

públicas e privadas a partir da reforma universitária de 1968 (SILVA, 2010, p. 42). O 

universitário, que participou desta história, foi analisado pelas ciências sociais, refletindo 

e sendo afetado por seu contexto. Sua caracterização passou desde uma perspectiva inicial 

mais estreita, restrita à classe média e politizada, até uma, que com o amadurecimento 

dos estudos, foi descrita de forma multidimensional, em seus aspectos humanos, como 

veremos a seguir. 

Os primeiros estudos sobre juventude no Brasil datam do final da década de 1960 

(TAVARES, 2012, p. 181) e nessas pesquisas, a juventude universitária recebeu maior 

destaque por seu envolvimento com “os movimentos sociais das classes trabalhadoras” e 

os movimentos estudantis, como a União Nacional de Estudantes (UNE). Esses 

movimentos opunham-se ao regime militar em vigor desde 1964, desta forma, a 

juventude universitária, representada nos estudos desse período, é vista como 

inconformada e rebelde, mais politizada e, muitas vezes, um problema social. Esses 

primeiros estudos eram esparsos e concentravam-se no segmento restrito da juventude 

de classe média, urbana e universitária (TAVARES, 2012, p. 185; TAVARES; 

CAMURÇA, 2004, p. 17). 

Na década de 1990, a percepção social da juventude muda, é ampliada, e se 

desassocia do segmento da juventude estudantil (TAVARES; CAMURÇA, 2004, p. 18). 

Os estudos produzidos neste período, afastam-se da ótica de juventude desviante para 

uma na qual os jovens são compreendidos como indivíduos pluridimensionais em suas 

várias expressões e manifestações, como o lazer, dimensão econômica, sexual, 

psicológica e religiosa (TAVARES, 2012, p. 189; TAVARES; CAMURÇA, 2004, p. 19). 

Pelas duas décadas seguintes, encontraremos estudos que buscam analisar a religiosidade 

dos universitários a partir de um novo panorama, relacionando diferentes facetas a esse 

olhar. A aproximação à religiosidade universitária neste período buscou percebê-la como 

uma característica distinta, como veremos mais à frente. 

No conjunto de estudos que se concentram na religiosidade, há aqueles que se 

interessam por um fragmento do cenário religioso universitário como é o caso da pesquisa  
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coordenada por Franz Hollinger (HOLLINGER, 2003) que observa elementos da cultura 

new age nos universitários da UNB; ou na dissertação Jovens universitários evangélicos: 

trajetórias religiosas de estudantes da Aliança Bíblica universitária do Brasil de Karen 

Aquino Rangel da Costa (COSTA, 2018), na qual a autora se dedicou à pesquisar o 

movimento estudantil criado no final de década de 1960, por iniciativa dos próprios 

universitários, com fins de evangelização. 

Além destes estudos, uma dimensão que congregou muito interesse, foi a do 

carismatismo entre universitários católicos. Como exemplo temos: “A religiosidade de 

universitários católicos carismáticos” em Viçosa de Elizabeth Gomes Alvarenga 

(ALVARENGA, 2002); A renovação carismática católica no espaço laico: um estudo 

sobre o grupo de oração universitário de Alessandra Cristina Rosa (ROSA, 2007); 

Profissionais do reino: um novo ethos católico na universidade cearense de Adilson 

Rodrigues da Nóbrega (NOBREGA, 2007); A evangelização carismática católica na 

universidade: o ‘sonho’ do grupo de oração universitário de Eduardo Gabriel 

(GABRIEL, 2005); Grupo de Oração Universitário (GOU) na Universidade Católica de 

Goiás: uma análise sociológica de Bernadete França Albano Silva (SILVA, 2001); 

Universidade, formação e missão: o movimento dos grupos de oração universitários 

carismáticos de Carlos Eduardo Pinto Procópio (PROCÓPIO, 2008); ou ainda o artigo 

“Participação de estudantes universitários em grupos de oração na universidade estadual 

de Londrina: conciliando fé e razão” de Alessandra Tosti (TOSTI, 2016). Esse conjunto 

de trabalhos, propôs analisar a religiosidade de universitários, mas somente em seu 

segmento católico carismático e na atuação da Renovação carismática católica (RCC) 

através do ministério de grupos de oração universitários (GOUs). São pesquisas que, 

coerentes com seus objetivos, tem um foco maior na atuação dos grupos de oração e não 

na religiosidade em si dos estudantes, somente o último trabalho citado, de Tosti, apesar 

de manter o mesmo foco, amplia um pouco seu escopo ao incluir um grupo de oração 

evangélico, denominado POCKET, ao seu trabalho, associando-o ao GOU do movimento 

carismático católico. 

Um outro grupo de estudos se sobressai ao abordar a religiosidade no contexto 

universitário, tendo como um exemplo a tese Os impactos da vida acadêmica na 

religiosidade dos universitários da UNIMONTES nas áreas do conhecimento: 

Humanas, exatas, tecnológicas e da Saúde de Cláudia Simone Pereira Sarmento 

Quadros (QUADROS, 2015) que tem uma amostragem ampla (430 pesquisados) e que 

defende que a universidade não altera a pertença religiosa mas afeta a religiosidade em 
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3 pontos: na frequência aos cultos (que diminui devido aos compromissos acadêmicos), 

no processo de escolha (uma tendência relativista quanto à adesão religiosa) e desenvolve 

um espírito mais cético nos universitários; outro estudo é a dissertação A religiosidade em 

universitários da geração Y na crise da modernidade: um estudo de caso na universidade 

federal de Sergipe (UFS) de Vinicius Lima Oliveira, que mesmo reconhecendo as 

limitações da categorização dos universitários no paradigma da geração Y, aponta 

algumas características da religiosidade universitária como, uma menor participação aos 

cultos, um maior afastamento das confissões religiosas, ao mesmo tempo a experiência 

de uma religiosidade pessoal e subjetiva, a perspectiva, por parte dos alunos, das 

instituições religiosas como ambientes intolerantes e alienantes, assim como a 

assimilação mais relativista da religiosidade por parte deles (OLIVEIRA, 2017, p. 87). 

Outros trabalhos, no entanto, incorporaram a temática de modo secundário, nos 

quais a religiosidade surge tangencialmente. É o caso do artigo “Espiritualidade e 

sintomatologia depressiva em estudantes universitários brasileiros” de Rodrigo Carvalho 

Carlotto (CARLOTTO, 2013), que buscou fazer uma revisão das pesquisas que 

relacionaram o bem-estar espiritual e depressão entre universitários. Chegou à 

conclusão que os trabalhos até ali eram muito escassos (ao final só conseguiu identificar 

dois estudos no Brasil que realmente trataram do tema até aquela data) apesar do grande 

interesse social pelo tópico. Outro exemplo, é o artigo “Juventude, religiosidade e o 

‘tempo livre’: formas de sociabilidades efetivadas por jovens universitários” de Carine 

Lavrador Farias e Manuela Vieira Blanc (FARIAS; BLANC, 2012), que aborda a relação 

entre a religiosidade universitária e os laços sociais nas moradias coletivas. Neste estudo, 

os autores percebem que nesta nova configuração social (afastamento dos pais), uma 

parcela dos estudantes desenvolve uma relação mais fluida com a religião, decorrente da 

circulação em novos espaços e novas relações, percepções e práticas sociais, além de ser 

um momento de reflexão quanto à identidade religiosa. 

No contexto de publicações mais influentes ou que motivaram outras pesquisas, 

temos o caso do estudo pioneiro de Regina Novaes na UFRJ que gerou uma série de 

pesquisas organizadas pelo Núcleo de Estudos em Religião (NER) da UFRGS a partir 

dos anos 2000, essencialmente voltadas para os alunos das ciências sociais. Há ainda 

alguns estudos nas Universidades Católicas que sondaram a religiosidade dos 

universitários em suas próprias instituições, e que também contribuíram para o 

entendimento deste jovem como ser religioso. Além destes estudos, há pesquisas de  

cunho internacional que analisaram os universitários no Brasil. Veremos em seguida estes 
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três grupos de estudos com mais detalhes. 

3.1 Estudos sobre religiosidade universitária nas ciências sociais 

A antropóloga Regina Novaes é considerada a introdutora dos novos estudos sobre 

religiosidade de universitários a partir da década de 1990. O seu estudo “Religião e 

Política: sincretismos entre alunos de Ciências Sociais”, foi publicado nas Comunicações 

do lSER em 1994, e é tido como pioneiro na articulação dos temas religião e juventude 

(TAVARES; CAMURÇA, 2004, p. 24). 

Seu interesse sobre o tema surgiu de uma percepção pessoal de mudança que havia 

ocorrido no alunado do curso de ciências sociais. Em 1994, Novaes era professora do 

IFCS (Instituto de filosofia e ciências sociais) da UFRJ e em sua experiência profissional, 

notava, intuitivamente, que o perfil do aluno da instituição havia se modificado em 

comparação com a década de 1970, período em que estudou ali. Percebia que havia uma 

diferença em como os alunos se relacionavam com a religião e com a política, e, partindo 

desta curiosidade sobre o tema, fez uma pesquisa com 102 alunos do curso de ciências 

sociais sobre elementos de sincretismo religioso em universitários (NOVAES, 2001, p. 

181). 

Novaes, primeiramente, coletou informações sobre o vínculo religioso. Dos 

pesquisados, 56% se declararam possuindo uma religião, enquanto 44% afirmaram não 

ter religião (ateus, agnósticos e céticos). Entre os sem religião, havia um grupo (34%) que 

a pesquisadora relacionou ao ateísmo por uma atuação política esquerdista, porém 

percebeu que esse ateísmo poderia estar relacionado a um processo de busca, uma espécie 

de indefinição que poderia ser entendida como uma atitude de abertura a uma escolha ou 

mudança religiosa, e não só a um posicionamento político (Ibid., p. 192). 

A distribuição dos segmentos religiosos seguiu a seguinte proporção: 33% eram 

católicos (22% atuantes e 11% não atuantes), 11% evangélicos (pentecostais), 8% 

espíritas e 4% do candomblé. Duas observações que a autora faz sobre os resultados são: 

entre os com religião, a maioria é composta de negros, mulheres e famílias com menor 

poder aquisitivo e instrução e quanto a influência na escolha de uma religião, a família 

é o fator mais citado (54%), seguido por motivos pessoais (52,6%), amigos (8,8%) e 

agentes religiosos (7%) Esses dados significaram, para a autora, que o maior número 

de religiosos e o menor número de alunos politizados revela, primeiro, uma mudança 

no perfil econômico dos discentes e uma menor influência politizante do curso (ibid., p. 

186-191). 

Em 2000, Novaes repetiu esta pesquisa, desta vez, com 153 alunos do mesmo curso 
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e colheu alguns dados diferentes. Em relação à pesquisa anterior, foi constatada uma 

inversão nos valores entre os com e sem religião. Na pesquisa mais recente, apenas 34% 

dos alunos se declararam como possuidores de religião e 64% sem religião, e apesar de 

algumas questões precisarem ser levadas em conta na comparação de dados, como a 

diferença na amostra e a formulação das perguntas (Ibid., p. 189), a ideia de que o número 

dos sem religião tenha aumentado, se harmoniza com outras pesquisas e com o censo 

2000 do IBGE que verificou o crescimento dos sem religião no período (TAVARES; 

CAMURÇA, 2004, p. 27). 

No quesito influência na escolha de sua religião, os fatores mais importantes 

registrados foram: Família (54%), motivos pessoais (52,6%), amigos (8,8%) e agentes 

religiosos (7%) (NOVAES, 2001, p. 189). Em suma, nesta segunda pesquisa, Novaes 

destaca de seus resultados dois pontos: tanto uma tendência nos jovens a uma abertura 

maior à bricolagem religiosa (Hervieu-Leger), quanto um aumento dos sem religião 

(Ibid., p. 202). 

Esta iniciativa de Novaes, acabou por influenciar a replicação da pesquisa, sob 

a coordenação do Núcleo de Estudos da Religião (NER) da UFRGS, aos estudantes 

dos cursos de Ciências Sociais das seguintes universidades: UFRGS, UNISINOS, 

PUCRS, UFMG e UFJF (TAVARES; CAMURÇA, 2004, p. 29–30). Quando esta 

pesquisa foi repetida no contexto multi-universitário, houve um deslocamento da 

questão do sincretismo, foco gerador na pesquisa da UFRJ, para uma descrição das 

práticas e representações sobre religião e política na juventude analisada (STEIL; 

ALVES; HERRERA, 2001, p. 10; TAVARES; CAMURÇA, 2004, p. 30). Cada 

pesquisador escolheu um ponto de vista particular ao aplicar o questionário nas turmas 

de ciências sociais, e na UFMG o questionário foi também aplicado no curso de 

comunicação (STEIL; ALVES; HERRERA, 2001, p. 6). Quanto às características das 

universidades procuradas, é preciso mencionar que duas eram confessionais católicas 

e três eram federais (Ibid., p. 11). Todos os resultados foram publicados em um único 

número da revista Debates do NER da UFRGS em 2001. 

Os dados desse pool de pesquisas serão apresentados em conjunto logo abaixo, as 

informações especificas de cada uma só serão destacadas quando isto for relevante. 

Primeiramente, foi questionada a percepção pessoal como religioso: 48% dos 

entrevistados se reconheceu como religioso e 26,5% sem religião, 15% agnósticos e 4% 

ateus (Ibid., p. 19), sendo na UFRGS encontrado o maior número de ateus e agnósticos  

(20,3% e 21,6%) enquanto que na UNISINOS o menor número 4,2% e 2,8%, 
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respectivamente (Ibid., p. 18–19). Se formos considerar a condição dos ateus e agnósticos 

como incluídas na categoria dos sem religião, temos um número, quase igualitário, entre 

os indivíduos com e os sem religião, 48% e 45,5%, respectivamente. Alexandre Cardoso 

analisa os dados e entende que há nos respondentes uma separação conceitual entre a 

ideia de religião (vinculo institucional) e de religioso (sentimento religioso), divisão esta 

semelhante a apresentada por Simmel no dualismo religiosidade e religião. Esta 

percepção é importante, pois religiosidade tem uma semelhança com o termo religião, o 

que poderia ser fonte de confusão no momento de responder ao questionário, mas no 

Brasil, o termo parece não gerar maiores dificuldades conceituais, segundo o pesquisador 

(CARDOSO; PEREZ; OLIVEIRA, 2001, p. 85) 

Quanto a pertença a alguma denominação, 21,7% qualificaram-se como católicos 

não praticantes, 13% católicos praticantes (34,7% total de católicos), 9,7% espíritas, 5,4% 

protestantes, 2,3% pentecostais e 6,3% outra religião (STEIL; ALVES; HERRERA, 

2001, p. 22). Já a respeito dos motivos para a escolha de uma religião, 64% apontou a 

família como fator mais influente, 42,3% declarou serem os motivos pessoais, 8% amigos 

e 6,1% agentes religiosos. A influência da família na opção religiosa se mostrou o fator 

mais lembrado independente da universidade ou faixa etária. Por fim, a frequência aos 

cultos ficou caracterizada da seguinte forma: participação anual ou eventual 50,6%, 

participação semanal ou mensal 43,5%, e diariamente 5,8% (SILVA, 2010, p. 51; STEIL; 

ALVES; HERRERA, 2001, p. 26–35). Nas pesquisas do NER foi identificado um número 

crescente de indivíduos sem-religião (26,5%), mas esta condição parecia estar mais 

relacionada a indefinição de uma busca pessoal (STEIL; ALVES; HERRERA, 2001, p. 

29; TAVARES; CAMURÇA, 2004, p. 32). 

Para Luiz Inácio Gaiger da UNISINOS, uma explicação para o número colhido de 

alunos que se identificaram como religiosos do curso de ciências sociais (77,5%), 

historicamente tido como não religioso, pode ser o seu envolvimento com a pesquisa 

etnográfica que os aproximaria do universo religioso (STEIL; ALVES; HERRERA, 2001, 

p. 6), ele ainda acrescenta que o curso de ciências sociais oportuniza o conhecimento de 

outras crenças e por isso, talvez, o curso pode ter estimulado a “sensibilidade espiritual 

dos estudantes e sua aproximação com o universo religioso” (GAIGER; LOCKS; SILVA, 

2001, p. 130). 
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Analisando os resultados obtidos, Jungblut vê um declínio do marxismo como um 

fator de dissociação dos elementos político e religioso (STEIL; ALVES; HERRERA, 

2001, p. 7). Na década de 70, o Brasil vivia um período onde havia uma “grande 

politização nos círculos universitários” e para Jungblut, as ciências sociais influenciavam 

com um posicionamento esquerdista na identidade dos jovens. Desta forma, a religião era 

entendida como instrumento de dominação ideológica e política (JUNGBLUT, 2001, p. 

134–135). Já nos anos 2000 quando a pesquisa foi realizada, o ateísmo havia deixado de 

ser uma opção atrativa entre os alunos, daí o pequeno número na PUCRS (6,3%), por 

exemplo. É preciso também levar em conta que talvez a razão da diminuição deste número 

se deva a uma ampliação das opções no espectro oposto ao teísmo, como o agnosticismo 

(16,7%) e os sem religião (14,6%) (Ibid., p. 137). 

As pesquisas de Novaes e do NER, por se concentrarem nos alunos de ciências 

sociais, acaba por representar uma parcela restrita do conjunto de universitários 

brasileiros e precisa ser considerada assim. Estudos semelhantes a estes tem sido 

reproduzidos em outros cursos, como a pesquisa de Pedro Simões que utilizou-se dos 

mesmos referenciais que Novaes e o NER utilizaram e os direcionou ao serviço social da 

UFRJ, ressaltando as diferenças no perfil dos alunos de ambos os cursos, pois os alunos 

de serviço social são em sua maioria mulheres, das camadas sociais mais baixas e pouco 

letradas (SIMÕES, 2007, p. 175). Como resultado, Simões observou que os alunos de 

serviço social são mais adeptos de religiões formais (89%) e não abandonam os valores 

religiosos familiares ao entrarem na faculdade, ressaltando a influência da família na 

opção religiosa adulta (Ibid., p. 177–187). Ainda há o estudo de Claudia Swatowiski, 

Dayane Silva e Otavio Alvarenga sobre a religião entre os estudantes de Ciências sociais 

e Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia (SWATOWISKI; SILVA; 

ALVARENGA, 2018) aplicada 22 anos após a primeira de Regina Novaes. Nesta 

pesquisa, os autores perceberam uma tendência na universidade de após o ingresso do 

aluno, este deixar de declarar o vínculo religioso e manter as crenças de forma privada, 

atitude essa justificada pela vivencia de tensões no ambiente acadêmico ou “atitudes 

críticas que se sobressaem em um universo heterogêneo e sensível à questão religiosa”, 

além de um interesse por religiões minoritárias por parte dos alunos como o espiritismo, 

umbanda e candomblé (Ibid., p. 408). 

Essas pesquisas por suas repetidas aplicações, por seu caráter pioneiro e pela 

abrangência do tempo (desde a década de 1990) praticamente descrevem as mudanças na 
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percepção dos jovens universitários no Brasil. O declínio da politização entre os alunos, a 

chegada de uma classe economicamente mais baixa no Ensino superior, além do 

crescimento da percentagem dos sem religião no novo milênio.  

3.2 Estudos sobre religiosidade universitária na PUC/SP, PUC/MG, PUC/RS e 

UNICAP/PE 

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em seus vários campi, também 

contribuiu para o desenvolvimento dos estudos sobre a religiosidade universitária através 

de algumas pesquisas nos últimos anos. Um dos mais significativos estudos neste sentido, 

foi o realizado na PUCSP por Jorge Claudio Ribeiro. 

No ano 2000, esta pesquisa investigou 1032 sujeitos submetidos a um questionário 

de 68 frases ponderadas. Antes já haviam sido realizadas 19 entrevistas abertas sobre 

“vivências do sagrado, prática ritual e de solidariedade, relação com o transcendente e 

com as igrejas” (RIBEIRO, 2009, p. 28). Nessa primeira etapa do estudo foram 

identificados três clusters, ou categorias sociais: o crente (categoria mais numerosa, 

apresentando um conjunto de crenças tradicionais mais emocional e comunitária), o 

peregrino (uma religiosidade que surge de uma busca pessoal mediada pela arte e 

pluralista) e o desorientado (neste último grupo a vida é sem sentido, Deus é uma figura 

de medo, e talvez inexistente devido ao mal, e a oração um ato mecânico) (Ibid., p. 151) 

Em 2004, um novo questionário foi elaborado e aplicado a 520 estudantes do 1º 

ano. Nesta nova versão, 5 clusters foram identificados: os crentes pluralistas (28,2%), 

crentes sem religião (33,5%), devotos (17,2%), seculares (18,7%) e indefinidos (2,4%), 

este último, com uma representatividade bem reduzida para agregar as respostas mais 

discrepantes. Quanto a representatividade religiosa, 42,5% se declararam católicos, 7% 

protestantes, 6,5% espíritas, 12% outras religiões, 19,8% crentes sem religião, e 12,2% 

ateus e agnósticos. Quanto a frequência dos que tinham uma religião, 19,9% 

frequentavam os cultos uma vez por semana ou mais, 16,5% ao menos uma vez por mês, 

33% somente em ocasiões especiais e 30,5% nunca (Ibid., p. 146–155). 

No geral, o autor vê a religiosidade dos universitários como bastante fluida e em 

constante mudança, percebe a dificuldade em se tentar tratar como definitivo este 

processo e ainda a limitação do uso da percepção pessoal deles para uma representação 

de sua religiosidade, mas apesar destes entraves é possível destacar desta religiosidade 

a “afirmação de sentido da existência, a individualização, o senso de mistério, a crença 

em Deus, traços de panteísmo estético, o pragmatismo e a baixa politização.” (Ibid., p. 

263–266). Esse estudo realizado na PUCSP já motivou outras pesquisas e foi utilizado 
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como referencial teórico para a dissertação de Tania Regina Ferri Prescinotto com o 

título Juventude e religião no espaço universitário: cenários das opções religiosas de 

alunos do curso de pedagogia da universidade Guarulhos (PRESCINOTTO, 2010). 

Na PUCMG, um outro estudo foi realizado por Pedro de Assis Ribeiro de Oliveira 

e Roberlei Panasiewicz, no qual foram questionados 1446 jovens sobre sua religiosidade 

(OLIVEIRA; PANASIEWICZ, 2015, p. 1161). Os resultados, quanto à percepção 

pessoal como religiosos, ficaram assim, 89,5% considerando-se religiosos e 10,5% 

como não religiosos (Ibid., p. 1164). A representação da adesão religiosa declarada foi 

de 55% de católicos, 17,5% de evangélicos, 7,5% de sem religião, 5,5% de ateus, 1% 

de agnósticos, 6,5% de espíritas, 6% de outras religiões e 0,5% de múltipla religiosidade. 

Já quanto à frequência às cerimônias religiosas: 32% disse ir ao menos 3 vezes por 

semana, 25% até 3 vezes por mês, 26,5% somente em eventos sociais e 5,5% não 

frequentam. Com respeito à prática religiosa fora dos cultos, 53,5% dizem fazer preces 

ou orações todos os dias, 11% 2 a 3 vezes por semana e 7,5% uma vez por semana (Ibid., 

p. 1163–1169). O autor a partir dos resultados ressalta sua percepção quanto a crescente 

fragmentação do religioso e pluralidade de escolhas religiosas, além de uma afeição pelo 

religioso e aversão às instituições religiosas (Ibid., p. 1186–1187). 

Um outro estudo realizado na PUC de Pernambuco também lida com a 

religiosidade universitária. O objetivo da pesquisa de Antônio Raimundo Sousa Mota, 

Luiz Alencar Libório e José Carlos Mourão Barbosa era tratar das concepções de Deus 

entre universitários, mas seus questionamentos foram além disto e investigaram também 

aspectos religiosos mais abrangentes. Neste estudo foram coletados 300 questionários no 

período de 3 anos (2004-2007) (ANTONIO; LIBÓRIO; BARBOSA, 2007, p. 3). Quanto 

ao vínculo religioso 66,3% dos questionados se declararam como católicos, 14,7% como 

protestantes e 9% como espíritas (Ibid., p.9). Quanto a influência, a família foi 

reconhecida como tendo maior poder, 94%, seguido pela escola 61% (era uma questão de 

múltipla escolha) e pôr fim, a igreja com 51,7%. Os autores destacam ainda o 

entendimento que os alunos têm da fé como algo bidimensional, que precisa ser vivido 

individualmente e socialmente e o pouco poder que estes jovens dão a mídia como 

formadora de valores, para a maioria deles (79%) ela não mudou os valores transmitidos 

pela família (Ibid, p. 6–7). 

A faculdade de teologia da PUCRS também produziu um trabalho analisando a 

religiosidade de seus alunos. Nele, o autor Edson Frizzo busca descrever elementos, 

essenciais da prática católica, como a participação nos sacramentos da igreja (Batismo, 
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eucaristia, crisma e matrimônio) além da formação educacional como dados 

influenciadores na religiosidade dos alunos.  Depois de fazer um levantamento da 

frequência aos cultos, participação financeira e nos movimentos da igreja, relaciona o 

posicionamento ético dos estudantes em tópicos como aborto, controle de natalidade, 

divórcio, união de pessoas do mesmo sexo, etc. A comparação dos dados é então feita 

tendo como pano de fundo a ideia de uma crise religiosa e declínio do catolicismo. Sendo 

assim, os resultados acabam por serem mais descritivos que analíticos. 

Alguns dados conversam com outras pesquisas como a frequência aos cultos e a 

crença em Deus. No quesito frequência aos cultos, a maior porcentagem ficou agrupada 

em “algumas vezes ao ano” (46,5%) seguido de “nunca” (37%). Já com respeito a crença 

em Deus, 84,1% responderam que sim, acreditam em Deus, em oposição a 14,2% que 

responderam não acreditar (FRIZZO, 2012, p.56, 104). 

Os dados das pesquisas nas PUCs, quer por terem sido recolhidos de regiões 

diferentes ou pelos propósitos particulares de cada estudo, apresentam resultados que 

propiciam pouca relação e podem até variar bastante, como nos resultados de frequência 

aos cultos na PUCMG (32%, 3 vezes por semana e 25% 3 vezes ao mês) e da PUCRS 

(46,5% frequentam algumas vezes ao ano e 37% nunca). Isto, porém, não oblitera, alguns 

elementos comuns como os altos números percentuais relativos à crença em Deus e auto 

percepção como religiosos. 

3.3 Estudos internacionais sobre religiosidade universitária 

Algumas outras pesquisas sobre o mesmo tema também foram elaboradas tendo 

como universo de entrevistados os universitários brasileiros e de outros países. Uma 

destas pesquisas, fez parte do programa Brasil latino, financiada pela Fondazione 

Cassamarca da Itália e propunha fazer um levantamento do humanismo latino além de 

investigar elementos culturais como a religiosidade. Como resultado desta iniciativa, 

foram apresentados os dados da pesquisa realizada entre 2001 e 2003 em Porto Alegre, 

São Luís do Maranhão e Rio de janeiro com o título “O Humanismo latino entre os 

universitários brasileiros e outras categorias sociais”. Nela, foram coletadas respostas de 

278 universitários dos cursos de medicina (92), Matemática (92) e Ciências sociais (94) 

(ORO, 2004, p. 60). 

As questões abordavam a auto percepção dos universitários como religiosos e 

vínculo religioso. Os primeiros dados apresentam 86,2% se definindo como religiosos e 

14% como nada religiosos. Já quanto ao vínculo 80,5% disseram seguir uma religião e 

19,5% disseram não possuir uma religião. Esses dados sinalizaram um ponto curioso, 
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havia uma diferença de 6% que correspondia àqueles que se percebiam religiosos e que 

não seguiam alguma religião (Ibid., p. 64–66). 

O resultado quanto aos vínculos denominacionais foi representado da seguinte 

forma: 39% católicos não praticantes, 24,8% católicos praticantes (um total de 63,8% de 

católicos), 7,5% de espíritas, 7,5% de protestantes, 1,7% de pentecostais e 1,7% de outras 

religiões (incluso afro-brasileiras). Quando consideradas as variações entre os dados das 

universidades pública e privadas o número daqueles que se consideram religiosos varia 

de 74,4% nas públicas para 91,9% nas privadas. Este resultado, para o autor, se justifica 

pela inclusão de algumas universidades confessionais (PUCRS e PUCRJ) e o próprio 

perfil dos pais que encaminham seus filhos para instituições as quais se identificam (Ibid., 

p. 65–68). No quesito frequência a serviços religiosos, as respostas foram: nunca 

participam 21,1%, quase nunca participam 20,4%, participam anualmente 9,5%, 

participam mensalmente 19%, participam semanalmente 17% e 1,7% diariamente. 

Vemos uma distribuição, quase balanceada, entre aqueles que nunca e quase nunca 

participam de encontros religiosos (41,5%) e aqueles que participam até uma vez por mês 

37,7%. Este resultado apresenta, como o autor os descreve, “indivíduos detentores de uma 

religiosidade privatizada com baixa expressão social cúltica” (Ibid., p. 73). 

Nesta pesquisa, também foi questionada a crença em Deus, e 90,8% declaram esta 

crença, com uma variação de 10 pontos quando observados isoladamente os universitários 

de instituições privadas (95,6%) e os de instituições públicas (85,7%). Quanto à 

motivação para adesão 52,8% dos estudantes consideram a família como o elemento 

motivador mais influente, seguido de motivos pessoais 17,9%, amigos e vizinhos 10,2%, 

agentes religiosos 5,9% e mídia 1,4%. Talvez seja interessante notar o quão pouco de 

influência esta geração, no início dos anos 2000, percebia nas mídias, sendo esta pergunta 

refeita hoje, talvez seu número fosse bem maior (Ibid., p. 73–81). 

Outro dado curioso que esta pesquisa recolheu diz respeito as situações que apelam 

à religião, apresentadas pelo pesquisador como situações existenciais. A atração à religião 

se daria mais em situações de doenças (68,6%), seguido por perigo de vida (65,5%), morte 

de parentes (65,5%), crise existencial (49,9%), dificuldades financeiras (45,1%) e 

dificuldades amorosas (38,4%). Chama atenção os três primeiros dados, quase que com 

a mesma porcentagem remetendo aos elementos do a priori da religiosidade de Simmel, 

no caso, o destino ou o senso de finitude. Por fim, o autor conclui que “os universitários 

brasileiros contatados se revelaram mais religiosos do que à primeira vista poder-se-ia 

imaginar, uma religiosidade construída predominantemente sobre uma base cristã”, mas 
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com uma taxa baixa de participação nas reuniões religiosas (Ibid., p. 82–87). 

Um outro estudo idealizado por Franz Hollinger buscou comparar a religiosidade 

de universitários de países da América e Europa. Esse estudo ocorreu em 1999 e 3569 

estudantes participaram em 10 países, sendo 5 da Europa e 5 das Américas, Brasil incluso. 

Apesar desta pesquisa ter um universo de respondentes bastante eclético 

geograficamente, algumas tendências sobre o universitário na América latina podem ser 

destacadas, ele é mais católico (62%, contra 29% nos EUA e 50% na Europa), só um pouco 

menos religioso que os americanos (18% de não religiosos na América Latina contra 16% 

nos EUA) e mais religioso que os Europeus (33,5% de não religiosos). Ele tem índices 

de crença em Deus bastante altos 88% (assim como os EUA, 89%) quando comparado 

à Europa, 63,5%; tem o maior índice de prática de oração diária, 56% (em comparação a 

32% nos EUA e 19% na Europa), frequenta praticamente tantos cultos religiosos 

semanalmente quantos os americanos (33% contra 32% nos EUA) e mais de o dobro dos 

Europeus (15%) (HOLLINGER, 2003, p. 235) 

Tendo então estas várias pesquisas como parâmetro de conhecimento do 

desenvolvimento dos estudos sobre religiosidade universitária no Brasil, passemos aos 

resultados da pesquisa realizada no UNASP. 

3.4 A pesquisa sobre religiosidade universitária no Centro Universitário 

Adventista 

Como percebemos desde o início deste capítulo, a bibliografia sobre religiosidade 

universitária no Brasil tem se ampliado e observado vários aspectos deste tema. Desde as 

relações (ou divergências) com a política do país, práticas evangelísticas (no caso da 

RCC), o conteúdo e a prática religiosa de universitário, até certas particularidades do 

campo religioso (esoterismo, crença em Deus, etc.). Este conjunto bibliográfico formado 

nas últimas décadas lança luz sob aspectos da religiosidade dos alunos do Ensino superior 

ajudando a percebermos como este grupo diverso reage ao assunto. 

Quanto às pesquisas sobre a religiosidade de universitários em instituições 

adventistas poucos são os estudos já realizados. Alguns trabalhos se dedicam mais a 

apresentar a história do Ensino Superior Adventista como o História da Educação 

Superior  Adventista:  Brasil,  1969-1999  de  Renato  Stencel  (2006),  a  dissertação  A 

 
 

1999 de Débora Klein (2008), a tese Faculdade Adventista de Enfermagem: memória 

histórica 1968-1998 de Tania Kuntze (2010) ou a tese A Faculdade Adventista de 

Educação - FAED (1973-1999): o curso de pedagogia e sua contribuição para a 

Faculdade Adventista de Educação da Universidade Adventista de São Paulo de 1971 a 
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formação de professores no Brasil de Giza Guimarães Sales (2019). Um outro grupo de 

trabalhos expõem o modo como a confessionalidade acontece na educação adventista de 

nível superior, neste grupo encontram-se as dissertações O ensino religioso no ensino 

superior da educação adventista: presença e impasses de Francisco Luiz de Gomes 

Carvalho (2012), Desafios de uma instituição confessional: centro universitário 

adventista – UNASP de Sérgio Gonçalves (2009) e o artigo “O ensino religioso no Centro 

Universitário Adventista de São Paulo” de Carlos Antônio Teixeira, José Nilton de Lima,  

Francisco Luiz Gomes de Carvalho e Josiane Regina Monteiro da Rocha (TEIXEIRA; 

CARVALHO; ROCHA, 2016). Talvez o único trabalho que realmente buscou ter como 

objeto a religiosidade dos estudantes foi o estudo de Adolfo Suarez publicado em 2006, 

que analisou a questão do sincretismo entre alunos do UNASP Engenheiro Coelho. 

Apesar da pesquisa ter um foco restrito ao sincretismo, alguns de seus resultados se 

prestam a um diálogo com as pesquisas já relacionadas neste capítulo. 

No estudo, foram questionados 126 alunos de 4 cursos de graduação (Direito, 

Educação artística, Administração e Ciências contábeis). Os indivíduos entrevistados se 

situavam entre 17 e 24 anos e a distribuição de crenças seguia a seguinte ordem: 

adventistas (65%), católicos (21%), pentecostais (11%), e deste grupo, somente um 

se classificou como sem religião (SUÁREZ, 2006, p. 35). Sobre seus resultados, o 

autor percebeu um “forte sentimento não sincrético” que ele atribui a uma educação 

familiar mais conservadora construída sobre a crença de que exista uma igreja 

verdadeira, 62,7% dos alunos concordaram com a afirmação; e um processo de 

assimilação de elementos de outras religiões, ainda que tenha considerado forte neste 

grupo um não “afastamento das tradições formais” (Ibid., p. 37–40). Estes resultados 

serão retomados quando a pesquisa, que será apresentada em seguida, permitir 

comparações. 

O estudo ora realizado, teve como objeto estudantes do ensino superior do 

UNASP em dois campi, a fim de contemplar realidades distintas, um grupo mais urbano 

com influencias próprias deste contexto no campus São Paulo e um grupo localizado no 

campus Engenheiro Coelho, região metropolitana de Campinas, mas com características 

mais rurais. 613 questionários foram recolhidos, mas a fim de manter um equilíbrio na 

representatividade dos cursos, foram selecionados 554, sendo 292 de Engenheiro Coelho 

e 262 de São Paulo. O questionário foi elaborado tendo como referencial a Escala de 

centralidade da religiosidade de Stefan Huber e o referencial bibliográfico das pesquisas 

sobre religiosidade universitária no Brasil. Seu objetivo era triplo, primeiro, gerar dados 
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que pudessem conversar com as pesquisas já realizadas a fim de comparar resultados, 

segundo, relacionar as respostas com o referencial teórico simmeliano sobre 

religiosidade, e terceiro, analisar os resultados a partir da Escala de centralidade da religião 

de Stefan Huber, um instrumento de pesquisa já largamente utilizado. 

3.4.1 Levantamento sócio demográfico 

A primeira parte do questionário tinha como meta identificar características dos 

alunos do UNASP em sua dimensão sócio demográfica, e para isso foram elaboradas 

sete questões tratando do sexo, idade, moradia, renda familiar, relação com o trabalho 

e religião dos estudantes. 

O questionário foi distribuído para as turmas de ingressantes dos dois campi, e a 

escolha dos cursos para a aplicação dos questionários buscou ser a mais diversificada 

possível, mediante a abertura das salas pelos professores e coordenadores. O número total 

de alunos ingressantes no campus Engenheiro Coelho em 2019 foi de 921 estudantes e 

em São Paulo foi de 873, perfazendo o total 1794 calouros. Fazendo o cálculo da 

confiabilidade da amostragem e margem de erro (LEVINE; BERENSON; STEPHAN, 

2017, p. 287–288), foi planejada um montante que trouxesse 95% de confiança e uma 

margem de erro de 3 a 5 pontos percentuais. A distribuição dos questionários por curso 

foi feita de acordo com a tabela abaixo: 
 

Engenheiro Coelho 292 52,7% 

Administração 28 5,1% 

Arquitetura e Urbanismo 19 3,4% 

Ciências contábeis 16 2,9% 

Direito 31 5,6% 

História 10 1,8% 

Jornalismo 20 3,6% 

Música 44 7,9% 

Pedagogia 22 4,0% 

Psicologia 39 7,0% 

Publicidade e propaganda 22 4,0% 

Teologia 41 7,4% 

São Paulo 262 47,3% 

Análise de sistemas 36 6,5% 

Direito 46 8,3% 

Educação Física 30 5,4% 

Fisioterapia 31 5,6% 

Nutrição 28 5,1% 

Pedagogia 44 7,9% 

Psicologia 47 8,5% 

Total 554 100% 

Tabela 2 - Distribuição dos questionários por curso e campus 
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Os 554 questionários computados atenderam ao objetivo de 95% de confiança nos 

resultados e uma margem de erro de 3,46 pontos percentuais. Dos respondentes, 310 

(56%) identificaram-se como sendo do sexo feminino e 243 (44%) do sexo masculino. 

Há uma pequena variação na distribuição dos alunos por sexo em cada campus. Em São 

Paulo, há uma proporção maior de mulheres, são 166 (63%) para 96 homens (37%), 

enquanto que a distribuição em Engenheiro Coelho é mais equilibrada, sendo 144 

mulheres (49%) para 147 homens (50%). 

Quanto à idade, há uma concentração de alunos na faixa etária até 20 anos, como 

pode-se perceber no gráfico abaixo: 

 

Quadro 1 - Distribuição do sexo por idade 
 

A média ponderada da idade ficou, então, em 22,9 anos (23,1 para as mulheres e 

22,7 para os homens) mas nesta situação, talvez seja melhor usar a mediana, que foi de 

18-20, para se ter uma precisão maior da representatividade. Há uma grande concentração 

de estudantes com menos de 20 anos, 316 (57%) divididos em 188 mulheres (61%) e 128 

homens (52%), e se agregarmos os de até 24 anos, teremos uma concentração de 75,5% 

do número de alunos (76,6% de mulheres e 74,5% de homens). Não há muita variação 

quando analisamos a idade por campus, os valores permanecem basicamente os mesmos, 

a média de 22,2 para Engenheiro Coelho e 23,8 para São Paulo. 
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No quesito moradia, 210 estudantes moram com os seus pais (38%), 183 moram 

em repúblicas ou nos apartamentos da instituição com outros universitários (33%), 85 

com seus cônjuges (15%), 32 com seus parentes (6%) e 28 sozinhos (5%). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabela 3 - Moradia 

Esses números variam consideravelmente de um campus para o outro. Por 

exemplo, em Engenheiro Coelho, 146 (50%) alunos moram com colegas universitários, 

já em São Paulo, 134 (51%) moram com os pais.  

Em relação ao nível econômico foram recolhidos 537 dados válidos distribuídos 

de acordo com o gráfico e tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALÁRIOS MÍNIMOS São Paulo Engenheiro Coelho Subtotal 

Menos que 1 38 (15%) 41 (15%) 79 (15%) 

1 a 3 135 (53%) 117 (41%) 252 (47%) 

3 a 6 56 (22%) 76 (27%) 132 (22%) 

6 a 10 19 (7%) 28 (10%) 47 (9%) 

Mais que 10 7 (3%) 20 (7%) 27 (5%) 

TOTAL 255 282 537 
Tabela 4- Rendimento Mensal familiar 

Colegas universitários 18
3 

33

% Pais 21
0 

38
% Cônjuge 8

5 
15
% Parentes 3

2 
6
% Sozinho 2

8 
5
% Outro 1

6 
3

% Total 55
4 

100
%  
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Analisando a tabela na página anterior, é possível perceber que o aluno do UNASP 

está mais concentrado na faixa salarial de 1 a 3 salários mínimos11 e de acordo com a 

classificação de renda do IBGE12 localiza-se na classe D e E. Esta condição é coerente 

com o alto número de alunos que estudam e trabalham 383 (70%) contra 168 (30%) que 

só estudam. Esse resultado expõe também o grande número de bolsas que os estudantes 

possuem da instituição ou do governo (PROUNI) para poderem estudar, como está 

demonstrado na tabela abaixo: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 - Alunos que possuem bolsas institucionais ou governamentais. 

 

As bolsas institucionais abrangem uma variedade de auxílios e porcentagens, 

desde aqueles que recebem um desconto (variando de 15% a 50% na mensalidade) até os 

que residem no campus e tem uma carga semanal de atividades a cumprir na instituição 

(variando de poucas horas e pouco auxílio, até um tempo maior de atividades e o não 

pagamento de mensalidade e pensionato). Quanto aos resultados por campi, há uma 

diferença entre Engenheiro Coelho e São Paulo no volume de alunos auxiliados: Em 

São Paulo são 53 (9,5%) com algum tipo de bolsa, sendo 9 (1,6%) atendidos pelo 

PROUNI e 44 (7,9%) pela instituição e em Engenheiro Coelho são 135 (24,3%), sendo 19 

(3,4%) pelo PROUNI e 116 (20,9%) pela instituição. 

  

                                                           
11 Tomando como parâmetro o valor de R$998,00 estabelecido em janeiro de 2019 pelo Governo Federal 

(BRASIL, 2019) disponível em http://www.brasil.gov.br/noticias/emprego-e-  

previdencia/2019/01/decreto-fixa-salario-minimo-de-r-998-em-2019 
12 O IBGE tem uma classificação para classes sócio econômicas baseada na quantidade de salários mínimos 

(SM): até 2 SM a categoria é E; de 2 a 4 SM, categoria D; de 4 a 10, C; de 10 a 20, B e mais que 20 SM, A. 
 

SALÁRIOS MÍNIMOS PROUNI UNASP Subtotal 

Menos de 

1 

8 23 31 

1 a 3 14 73 87 

3 a 6 5 41 46 

6 a 10 1 12 13 

Mais de 

10 

 7 7 

Total 28 
(5,1%) 

156 (28,1%) 184 (33,2%) 

http://www.brasil.gov.br/noticias/emprego-e-previdencia/2019/01/decreto-fixa-salario-minimo-de-r-998-em-2019
http://www.brasil.gov.br/noticias/emprego-e-previdencia/2019/01/decreto-fixa-salario-minimo-de-r-998-em-2019
http://www.brasil.gov.br/noticias/emprego-e-previdencia/2019/01/decreto-fixa-salario-minimo-de-r-998-em-2019
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Com respeito ao vínculo religioso, a distribuição segue a tabela abaixo: 
 

Adventista 331 60,1% 

Católico 77 14,0% 

Pentecostal 39 7,0% 

Sem religião 39 7,0% 

Protestante 36 6,5% 

Outro 17 3,1% 

Ateu e Agnóstico 7 1,3% 

Espírita 4 0,7% 

Afro-brasileiras 1 0,15% 

Oriental 1 0,15% 

Total 552 100% 
Tabela 6 – Vínculo religioso 

É natural que os resultados comparados a outros estudos de religiosidade de 

universitários irão diferir bastante nesta questão. O UNASP acaba por atender, em 

especial, aos próprios adventistas e seus filhos. Este tipo de situação é apontada por Ari 

Pedro Oro (2004, p. 65), ao analisar em seu estudo o grande número de religiosos 

(católicos) nas PUCs, inferindo que o corpo discente acaba por ser influenciado também 

pelo perfil da religiosidade dos pais dos alunos, que encaminham seus filhos para 

instituições as quais eles se identificam. 

Nos campos Protestante, Pentecostal e Outro havia a possibilidade de especificar 

a denominação religiosa. Houve uma grande variação de elementos repetidos em mais de 

um destes campos, por conta disto, serão analisadas abaixo as respostas dos 3 campos 

mencionados. No campo Outro foram escritas 16 respostas, em Pentecostal 36 e em 

Protestante 28. Naturalmente, houve uma grande fragmentação de respostas, as 

concentrações maiores estiveram com 22 alunos da Assembleia de Deus,  11 alunos 

Batistas, 5 da Congregação Cristã, 3 da Quadrangular, 2 da Brasil para Cristo e 2 da 

Cristã da Família. O restante, com 1 menção, se refere a denominações 

neopentecostais (a maioria) e às igrejas Metodista, Presbiteriana e Mórmon. Um fato 

curioso foi que muitos assinalaram algum destes 3 campos e escreveram Evangélica 

(14 respostas) e Cristã (7), no espaço para especificar a religião, obviamente, esta 

generalização pode ser entendida de muitas formas, uma delas a falta de conhecimento 

de onde deveria encaixar sua denominação, se em evangélica, protestante ou outro, mas 

também poderia ser o caso de uma indefinição proposital, a escolha deliberada de não 

se identificar com nenhuma denominação cristã, e permanecer no conceito mais geral, 

ou como Swatowiski percebeu em seu estudo uma tentativa de manter sua religião numa 

dimensão privada (SWATOWISKI; SILVA; ALVARENGA, 2018, p.408). 
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Como os adventistas são o conjunto com maior representatividade, um olhar sobre 

seus dados é interessante para uma definição melhor de suas características. Entre os 

adventistas não há variações significativamente diferentes das do grupo total, nem quanto 

à relação entre a religião e a idade, com a maior concentração (55%) na faixa menor 

de 20 anos, nem no quesito sexo, são 175 mulheres adventistas para 156 homens. Em 

relação a distribuição por campus há uma diferença, em São Paulo, os adventistas 

correspondem a 129 alunos ou 49,8% dos questionados no campus, já em Engenheiro 

Coelho são 202 alunos ou 69,2% do grupo que respondeu ao questionário. 

Esta diferença em São Paulo parece ter uma ligação com o contexto urbano que 

privilegia a diversidade e o acesso de todos, enquanto que em Engenheiro Coelho, o 

afastamento do centro urbano e as condições de moradia para os universitários, parecem 

agradar mais aos adventistas (filhos ou pais). Também não pode ser esquecido que os 

estudantes são atraídos para o campus especifico de acordo com seu interesse e oferta de 

cursos que é diferente em cada um dos campi.  

Em se tratando de nível econômico, os adventistas estão mais concentrados na 

faixa de 1 a 3 salários mínimos de renda familiar mensal (45,3%), com uma distribuição 

bem semelhante entre os 58 alunos cujas famílias recebem menos de 1 salário 

mensalmente (17,5%), e os 65 alunos que tem de 3 a 6 salários mínimos de renda familiar, 

(19,6%). Nas categorias sociais seguintes a representatividade é bem mais baixa: 33 

alunos de famílias com 6 a 10 salários mínimos (10%) e 11 com mais de 10 salários 

mínimos (3,3%). A última questão da parte sócio demográfica do questionário trata das 

maiores influências na formação religiosa do universitário. Para esta pergunta, as 

respostas estão organizadas no gráfico abaixo:  

Tabela 7 – Influencia na formação religiosa 

Os resultados desta questão repetem aproximadamente as mesmas conclusões de 

Pais 383 69,5% 

Ninguém 46 8,3% 

Amigos 43 7,8% 

Outro 41 7,4% 

Agentes religiosos 32 5,8% 

Mídia (Internet) 6 1,1% 

Total 551 100,0% 

Influência na formação religiosa 

 

Pais 

Amigos 
Mídia… 

Ninguém 

Outro 
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outras pesquisas, como as de Novaes, Oro e Antônio, os pais são a maior influência na 

formação desses jovens, 383 (69,5%) dos alunos afirmam isso. Outro dado importante é 

que a segunda categoria mais influente apontada pelos estudantes foi Ninguém, ou seja, 

a formação religiosa deste segundo grupo mais representativo é fruto de um processo 

individualista. Isto pode indicar que para este grupo, o processo de formação religiosa 

assim como é percebido em nossos dias, é mais subjetivo. Verificando a relação entre 

aqueles que responderam Ninguém com a denominação religiosa, dos 46 respondentes, 

20 deles (43,5%) declararam-se sem religião, e aqui também parece haver uma ligação 

entre um maior individualismo e menor vínculo denominacional. 

A opção Outro (quanto à influência) foi escolhida por 42 estudantes e as respostas 

estão apresentadas na tabela abaixo: 

Avós 10 

Clube de desbravadores 2 

Cônjuge 2 

Cunhada 1 

Escola 2 

Família e a igreja 3 

Familiares 9 

Filhos 1 

Filosofia 1 

Irmão 4 

Livros religiosos 1 

Namorado (a) 3 

Pais, esposa e amigos 1 

Tios 2 

TOTAL 42 
Tabela 8 - Outras influências na formação religiosa 

 

Como pode ser percebido, as respostas foram bastante diversificadas, mas algumas 

delas podem ser agrupadas em categorias. Tivemos 9 alunos que indicaram familiares e 

mais 10 que se lembraram de seus avós, 4 indicaram seus irmãos e 2 mencionaram os tios 

e outros 2 os cônjuges, além destes, foram apontados uma vez, cunhada e filhos, ao 

total temos 29 referências aos familiares, isso sem contar quando os familiares foram 

mencionados junto à igreja. Também foram citadas algumas respostas que poderiam ser 

agrupadas em agências religiosas/sociais, como por exemplo, 2 menções à igreja, 2 à 

escola e 2 ao clube de desbravadores (uma espécie de escoteiros da IASD). 

Analisando os dados acima, e se unirmos àqueles que no campo Outro indicaram 

algum parente como maior influência religiosa com a categoria Pais apresentada no 

questionário, teremos a família com uma influência que chega aos 75%. Creio ser 
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importante mencionar que apesar das gerações mais novas serem mais apegadas à 

tecnologia, houve uma menção muito baixa a influência da internet na formação religiosa 

(1,1%). Não quero dizer com isso que as mídias não os influenciem, mas seria 

interessante estudar mais como se dá esta influência e saber deles se realmente não 

acreditam ser esta uma influência importante, ou não a percebem assim influente, pelo 

menos, no que se refere à religião. 

Dos 383 que afirmaram ter nos pais a maior influência na formação religiosa, 316 

(83,6%) permanecem na mesma religião de sua infância. Este dado é reproduzido no 

subgrupo adventista, dos 233 estudantes adventistas que indicaram os pais como maior 

influência, 193 (82,8%) deles permanecem na religião da infância, uma forma de justificar 

esse resultado é vermos neste grupo laços estreitos com os valores tradicionais familiares 

quer seja por fatores culturais ou religiosos. 

Em suma, pelos dados sócio demográficos, o perfil do aluno do UNASP tem em 

sua maioria menos de 24 anos (metade menos de 20), a moradia com os pais (51%) 

representa o maior número para aqueles que vivem no centro urbano, já para aqueles que 

vivem no interior a moradia com os colegas universitários é a situação mais comum 

(50%). A maioria deles faz a dupla jornada, trabalhando e estudando (70%) e concentram- 

se na faixa econômica de 1 a 3 salários mínimos (47%) de renda mensal. A maior 

representatividade religiosa é dos adventistas, com uma diferença significativa entre o 

grupo do campus são Paulo (48,9% de adventistas) e de Engenheiro Coelho (69,2%). 

O UNASP atende às classes mais baixas sociais e, como Novaes percebe em sua 

pesquisa, nessa faixa econômica os índices de vínculo religioso são maiores. O seu corpo 

discente se relaciona com aqueles das classes econômicas mais baixas que até a década 

de 1990 não tinham acesso às vagas das universidades públicas, mas com os incentivos 

do Governo e o crescimento das IES particulares, passaram ter acesso ao ensino 

superior. Os pais e a família são a maior influência religiosa refletindo um contexto 

de valores tradicionais entre o grupo. Passemos agora às questões sobre religiosidade. 

3.4.2 Religiosidade dos alunos do UNASP 

Para recolher os dados quanto a religiosidade dos alunos foi utilizada como base 

a escala de centralidade de religiosidade (CRS – centrality of religiosity scale) de Stefan 

Huber. Este é um instrumento já utilizado em mais de 100 estudos nas áreas de 

sociologia da religião, psicologia da religião e ciência da religião, e aplicado em mais 

de 100.000 participantes (HUBER; HUBER, 2012, p. 711). 

Segundo o autor da escala, em linhas gerais, os questionários sobre o tema 
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costumam se basear somente na percepção subjetiva do entrevistado sobre o assunto, o 

que produz resultados não confiáveis pois não fica claro o critério que os respondentes 

utilizaram para produzir sua resposta, ou sua fala pode não representar o fato, apesar de 

ainda assim ser importante. Como forma de estabelecer parâmetros mais distintos, além 

das perguntas subjetivas, a CRS faz questionamentos quanto a frequência de 5 dimensões 

religiosas baseadas no modelo multidimensional de religião de Charles Glock. Nesse 

modelo proposto na década de 1960, com um embasamento na sociologia da religião, 

Glock apresentou as seguintes dimensões para se estudar a religião: a intelectual, a 

ideológica, a ritualística, a experimental e a consequencial. O próprio autor deste modelo, 

em 1968, propôs uma reformulação retirando a dimensão consequencial, dividindo a 

dimensão ritualística em pública e privada (Ibid., p. 711). 

Huber ao analisar o modelo de Glock, percebeu nele um direcionamento cristão 

na abordagem da religião e uma imprecisão quanto às dimensões. Desta forma, 

aperfeiçoou o modelo incorporando elementos da psicologia da personalidade de Gordon 

Allport, J. Michael Ross e George A. Kelly, adaptou o questionário a uma religiosidade 

mais universal e redefiniu as dimensões da seguinte forma (Ibid., p. 713): 

Intelectual – relaciona-se com o conceitual religioso que se espera que alguém 

religioso deva ter, além da sua capacidade de explicar sua religiosidade e o sobrenatural. 

Esta dimensão incorpora também interesse sobre o tema e estilos de interpretação. 

Para determinar este aspecto, a frequência do interesse, segundo o autor, é uma 

medida adequada, pois demonstra o quanto o indivíduo busca saber e a constância da 

atualização. Por ser um elemento que pode ser aplicado a qualquer religião, há aqui o 

benefício da universalidade. 

Ideológica – trata da expectativa de que indivíduos religiosos creiam no 

transcendental e sua relação com a realidade. Nesta dimensão analisa-se a intensidade do 

quão plausível é para a pessoa o sobrenatural. 

Prática pública – investiga o senso de pertencimento do indivíduo para com as 

comunidades religiosas, manifestadas na frequência aos serviços religiosos (cultos) e 

atividades dentro e fora do ambiente religioso. 

Prática particular – considera a devoção dos indivíduos a ritos íntimos de 

vinculação com o transcendente. Nesta área, se percebe a frequência e importância de 

práticas de oração, meditação, leituras devocionais, etc. 

Experiência religiosa – examina a expectativa que os indivíduos religiosos têm de 

algum tipo de contato com a dimensão espiritual e o quão isso os afeta 
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emocionalmente. Compreende aqui sentimentos e experiências espirituais, a sensação 

de uma realidade além do físico, de unidade com Deus ou algum elemento sagrado (Ibid., 

p. 714–715). 

Com as 5 dimensões delimitadas, Huber propõe a construção de um questionário 

no modelo Likert com 5 (CRS-5), 10 (CRS-10) ou 15 (CRS-15) perguntas, a critério do 

pesquisador e sua necessidade investigativa. Para verificação da intensidade da 

religiosidade nos indivíduos deste estudo, foi escolhido o modelo CRS-10, o qual 

apresenta 2 perguntas para cada dimensão. O autor reconhece que a princípio, a escala 

foi desenvolvida para medir a religiosidade nas religiões abraâmicas, com um conceito 

monoteísta de Deus, mas que pode ser utilizada, com certas adaptações para outros 

contextos. Em nosso caso (UNASP) a escala é bastante adequada pela expectativa de 

encontrar essencialmente religiões cristãs (Ibid., p. 719). 

Huber calcula a centralidade da religiosidade através da média apurada nas 

questões pertinentes a cada dimensão, comparando o resultado correspondente às 

respostas de acordo com seguinte lógica: o valor mais baixo de intensidade da resposta 

corresponde a 1 (nunca, improvável, discordo totalmente, etc.), o valor médio seria 3 

(mais ou menos, não sei, moderadamente, etc.) e a maior intensidade 5 (muito 

frequentemente, muito provável, concordo totalmente, etc.). As respostas são avaliadas 

de acordo com os valores: 1,0 a 2,0 – não religioso; 2,1 a 3,9 – religioso; e 4,0 a 5,0 – 

muito religioso (Ibid., p. 720). 

3.4.2.1 Construção do questionário sobre religiosidade 

Na construção do instrumento de pesquisa, o objetivo principal era verificar a 

possibilidade de análise das categorias simmelianas, mas a possibilidade de verificar a 

religiosidade também pela CRS, foi prevista como algo enriquecedor para a análise. O 

questionário elaborado por Huber, observando a religiosidade em dimensões, foi 

percebido no processo de busca, como próximo de algumas elaborações de Simmel e 

possível de ser utilizado neste sentido. As categorias em Huber trabalham com a 

objetividade e a subjetiva, além de opor práticas individuais e sociais, como as vezes, 

Simmel também opõe. Huber também analisa os aspectos da experiência religiosa 

dissociados de uma filiação religiosa, do mesmo modo como Simmel os idealiza, desta 

forma, pareceu dialogar com a matriz simmeliana, mas vejamos em mais detalhes como 

os dois se assemelham. 

A ênfase que Simmel dá a religiosidade como o foco principal ou elemento base 

de sua estrutura é privilegiada por Huber, ou seja, se em Simmel a religiosidade é a forma 
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como a pessoa experimenta ou é sensível ao mundo em seu teor metafísico, Huber em 

sua dimensão da experiência religiosa irá tratar também desses elementos, como a 

percepção e efeitos do transcendente sob a pessoa. A religiosidade em Simmel e a 

dimensão da experiência religiosa como vimos, possuem semelhanças e foram 

relacionadas nas questões 12 e 18 (ANEXO 1, p.120-121). Já a religião, que em Simmel 

se verifica na externalidade das buscas religiosas humanas, sobretudo nas tradições 

religiosas históricas, é abordada superficialmente em Huber quando se refere a prática 

social. Foi percebido que esta dimensão social poderia  gerar confusão com os 

elementos religiosos projetados no social (que em Simmel é a piedade), ou seja duas 

categorias distintas. Por isto foi utilizada uma questão do CRS que especifica a 

participação em ritos religiosos, e elaborada uma outra questão que trata da aceitação 

da perspectiva religiosa externa como critério de conduta pessoal. Estes dois 

questionamentos correspondem às questões 10 e 20 (ANEXO 1, p.120-121). 

Os a priori foram questionados na pergunta 12b (ANEXO 1, p.120), a partir da 

pergunta 12 sobre a dimensão de experiência religiosa. Estes elementos não estavam 

presentes na CRS, e foram incorporados a fim de ser possível colher estes dados. 

A categoria simmeliana “misticismo” trata da religiosidade expressa de um modo 

mais individualista, ou seja, ações que o indivíduo (mesmo dissociado de qualquer 

denominação religiosa) pratica e que o ligam ao sagrado ou transcendente. Neste sentido, 

a dimensão prática particular de Huber também se concentra em observar este aspecto ao 

inquirir sobre a oração através das questões 11 e 15 (ANEXO 1, p.120-121).  

No outro espectro da dimensão anterior temos a prática pública que se conecta 

com o conceito simmeliano de piedade, isto é, a projeção da religiosidade nas 

relações sociais. As questões que tratam desta ideia são a 14 e 15 (ANEXO 1, p.121). 

Por fim, a fé que pode ser entendida como a relação entre objetos e o ser religioso 

conferindo sentido, ou ainda, a projeção dessa religiosidade sobre a realidade gerando 

crenças e práticas, é aferida na dimensão ideológica, que questiona a existência de um 

poder sobrenatural e da possibilidade de interferência da transcendência no mundo 

(Questões 9 e 16 – ANEXO 1, p.120-121). 
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A relação entre Simmel e a CRS ficou organizada de acordo com a tabela abaixo: 
 

CATEGORIAS SIMMELIANAS DIMENSÃO DA CRS QUESTÕES 

A priori Não contemplada 12b 

Religiosidade Experiência religiosa 12 e 18 

Misticismo Prática particular 11 e 15 

Piedade Prática pública 14 e 17 

Fé Ideológica 9 e 16 

Religião Contemplada parcialmente 10 e 20 

Tabela 9 - Relação entre Simmel e CRS (Escala de centralidade religiosa) 

O CRS utiliza bastante a lógica da frequência para estabelecer um parâmetro 

numérico para o respondente, por isto no questionário foi apresentado aos alunos a relação 

que Huber faz entre as opções e o que cada uma delas representa como disposto na tabela 

abaixo: 

 

 

 

 

 
Tabela 10 – Definição das frequências pelo CRS 

 

Essas especificidades auxiliam ao respondente a  ter parâmetros mais claros e 

se refletem no apuro dos resultados.  

Paralelamente à aplicação do questionário foi solicitado voluntariamente aos 

participantes o agendamento de uma entrevista que tinha por objetivo retomar as perguntas 

do instrumento para uma compreensão melhor das respostas. Esta ação se relacionava com 

o propósito de não apresentar somente os resultados de uma pesquisa quantitativa mas que 

esta fosse do tipo quanti-quali, pois a pesquisa qualitativa complementa a pesquisa 

quantitativa, correlacionando respectivamente volume e homogeneidade na quantitativa, 

à intensidade e singularidades de dados na qualitativa (MINAYO, 2017, p.2).  

Uma preocupação, contudo, da pesquisa qualitativa estaria “na abrangência dos 

atores, da seleção dos participantes e das condições dessa seleção”, sem esquecer que 

nesta etapa é preciso dar “maior destaque ao grupo principal” (ibid., p.5). Neste sentido, 

a ideia de saturação de dados foi um parâmetro mencionado na literatura e que podia ser 

útil na definição da amostragem. A saturação aqui entendida como a repetição das 

entrevistas até o ponto em que não surjam novos dados. Esta indicação a princípio parece 

suficiente mas alguns pesquisadores apontam sua pouca praticidade, pois ainda fica 

imprecisa a determinação do limite, ou seja quando a saturação foi alcançada (FUSCH; 

Muito frequentemente Habitual, diário a semanal 

Frequentemente Ocorre muitas vezes, semanal a mensal 

Moderadamente Esporadicamente, mensal a anual 

Raramente Quase nunca, anual ou menos frequente 

Nunca Nem uma única vez 
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NESS, 2015, p.409). Em teoria a saturação é o momento “em que a coleta de novos dados 

não traria mais esclarecimentos para o objeto estudado” (MINAYO, 2017, p.5), mas pode 

acontecer de ser possível perceber novidade em quantas entrevistas forem realizadas e 

assim, ter dificuldade em se encontrar o ponto em que se conseguiu uma riqueza ou 

profundidade nos dados suficientes (FUSCH; NESS, 2015, p.409). 

Apesar da dificuldade em especificar um número, há várias sugestões na literatura, 

apontando limites mínimos e máximos. No limite mínimo, a orientação de alguns 

pesquisadores indica de 5 a 10 entrevistas, e no máximo, 25 a 30 entrevistas, mas ainda 

assim, há a crença de que o número não é um ponto importante nas pesquisas qualitativas 

mas o seu foco, ou seja, seu conteúdo (MINAYO, 2017, p.5-6). 

Na etapa das entrevistas foram abordados 13 indivíduos sendo 7 mulheres e 6 

homens, suas idades estavam entre 18 a 24, a filiação religiosa de 9 deles é adventista 

(privilegiando o grupo principal do estudo), 2 pentecostais e 2 sem religião. A distribuição 

por curso foi a seguinte: 2 alunos de Ciências contábeis, 1 de Direito, 2 alunos de música, 

1 de Administração, 2 de Pedagogia, 1 de Comunicação social, 2 alunos de Psicologia, 1 

de Teologia e 1 de Rádio e TV. Os trechos das entrevistas foram transcritos buscando 

evitar correções, destacando o máximo possível a integralidade do discurso. As 

transcrições dessas entrevistas serão acrescidas ao texto à medida que os resultados da 

pesquisa quantitativa forem apresentados. 

A partir dos próximos tópicos serão analisadas as respostas recolhidas nos 

questionários aplicados no UNASP sob as categorias simmelianas. 

3.4.2.2 A priori religioso 

Simmel ao tratar dos a priori religiosos, diz que estes são elementos geradores de 

religiosidade, de onde mais facilmente a religiosidade é produzida. Ele apresenta três a 

priori: natureza, destino e relações sociais. 

A pergunta para analisar esta categoria foi elaborada na intenção de verificar se na 

experiência religiosa do aluno, este já tinha se apercebido destes elementos como 

portadores de sentido religioso, e estava vinculada a pergunta anterior que questionava 

a frequência com que experimentava a presença de Deus ou de algo divino. Caso a 

resposta fosse positiva, pedia-se que assinalasse em que situações. As possibilidades de 

resposta eram: sofrimento ou morte de alguém (destino), grande perigo ou dificuldade 

(que está ligada a ideia de destino ou teodicéia), momento de contato com a natureza 

(natureza) e momento significativo com alguém ou um grupo (relações sociais).  
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Os resultados que indicam as situações em que os alunos já sentiram esse senso 

religioso estão apresentados na tabela abaixo: 

 

Grande perigo ou dificuldade 348 (62,8%) 

Relações sociais 288 (52,0%) 

Contato com a natureza 273 (49,3%) 
Sofrimento ou morte de alguém 194 (35%) 

Tabela 11 - Contexto da sensação religiosa 
 

Essas respostas apontam uma concordância com a ideia de Simmel que nestes 

contextos é possível experimentar o senso religioso, e mesmo a opção sofrimento ou 

morte de alguém, que foi a menos escolhida (35%), pode representar somente, a ainda 

não experiência, e não o não concordar com o conceito. Além destas opções, era possível 

escrever sua própria resposta. Dos respondentes, 45 (8,1%) acrescentaram sua opinião, 

alguns deles escreveram suas opções, mesmo depois de escolherem alguma das propostas 

pelo questionário, ou seja, não em discordância, mas apresentando outra possibilidade. 

As respostas dos alunos foram muito fragmentadas e transitaram desde situações 

marcantes da experiência de vida relativas à espiritualidade (conversão, milagres, sinais) 

quanto às do dia a dia (trabalho e situações cotidianas).  Foram lembrados os momentos 

positivos (vitória e realização pessoal) tanto quanto negativos (dúvida, depressão e 

angústia), os hábitos de devoção particular (oração, leitura da bíblia, ouvir música, etc.) 

e os sociais (cultos, retiros, ações solidárias), sem esquecer as dimensões intelectual 

(reflexões existenciais), emocional (chorar na presença de Deus, gratidão, providência) e 

sensorial (percepção de forças espirituais ou da presença de alguém). A distribuição com 

as frequências recolhidas está descrita abaixo: 

 

Tabela 12 - Elementos relacionados ao sentimento religioso 

 

Devoção particular 4  Percepção de forças espirituais invisíveis 1 

Bíblia e oração 2  Momento de arrependimento 1 

Oração 2  Sensação da presença de alguém 1 

Ouvir música 3  Sinais 1 

Reflexões existenciais 1  Momento de gratidão 1 

Ações solidárias 2  Trabalho 4 

Cultos 7  Situações cotidianas 3 

Retiros espirituais 2  Angústia e solidão da vida 1 

Chorar na presença de Deus 1  Depressão 2 

Impressões quanto à providência e direção 1  Momentos de dúvida 1 

Milagres em minha vida 1  Vitórias pessoais 1 

Momento da conversão 1  Realização pessoal 1 
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O que estas respostas parecem apontar é a grande variedade de estímulos possíveis 

de gerar a sensação religiosa, levando a crer que ela surge das situações as mais variadas. 

Ainda que possamos entender, pelos resultados, que os elementos geradores da 

experiência religiosa, apresentados por Simmel, ressoam nos indivíduos como geradores 

desse sentimento, sua lista pode ser ampliada a outros elementos.  

Em outras pesquisas, quando os a priori de Simmel são mencionados, 

reconhecemos a pertinência de se questionar o senso religioso nas categorias 

apresentadas. Oro (2004, p.82), por exemplo, em sua pesquisa propôs seis categorias a 

serem escolhidas que apelam ao sobrenatural, tendo como retorno os seguintes números: 

doenças (68,6%), perigo de vida (65,5%), morte de parente (65,5%), crise existencial 

(49,9%), dificuldades financeiras (45,1%) e dificuldades amorosas (38,4%) (ORO, 2004, 

p. 82). As opções que Oro apresenta tem somente relação com o a priori Destino de 

Simmel e a ideia de sofrimento, mas mesmo assim alcançou uma alta concordância e 

confirmação entre os seus pesquisados. Por fim, fica a indagação se a pergunta fosse 

aberta em ambos estudos, se os a priori de Simmel seriam realmente os mais 

mencionados.  

Nas entrevistas foi possível confirmar como estes elementos são marcantes para 

os alunos. Um deles relatou a seguinte situação: “Eu nasci com alguns problemas, eu tinha 

princípio de epilepsia, e minha mãe, sempre  muito religiosa, começou a fazer campanha 

de oração, ela conheceu uma missionária que estava passando pela cidade e essa 

missionária foi orar por mim, ela falou que desde o ventre da minha mãe o inimigo tentava 

me destruir, porque eu iria ser de alguma forma usado por Deus, eu não sabia dessa 

história até os meus 10, 11 anos de idade, quando eu fiquei sabendo despertou essa coisa 

em mim”. O contato com a natureza não foi esquecido, “eu sinto mais a presença de Deus 

na natureza acho que é uma coisa que não dá para explicar, tem coisas tão bonitas...”. 

Uma outra menção recorrente foi a importância da música na geração deste senso 

religioso, um dos entrevistados reportou a seguinte situação: “eu entrei na capela e a gente 

estava fazendo a reunião, eu sentei assim mais pro fundo e eu fiquei lá, e aí no momento 

de oração, do louvor, eu sentia como se tivesse uma coisa bem forte no local, uma energia 

que te pega de um jeito e você realmente sente que tem algo ali, uma força, uma energia, 

que eu acredito ser a presença divina”. Outros dois mencionaram: "eu acho que através 

da música, a pessoa é muito influenciada espiritualmente, e o louvor é uma parte muito 

importante, é onde você se entrega, a pregação é também muito importante, mas para 

mim o louvor é onde tem aquele contato seu com Deus” e “a música é o principal, 
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qualquer tipo de música me provoca um sentimento, eu me arrepio sempre ouvindo 

música”. 

3.4.2.3 Religiosidade (experiência religiosa) 

Para examinar a religiosidade foi buscada a dimensão experiência religiosa da 

CRS (questões 12 e 18 – ANEXO 1, p.120-121). As perguntas foram escolhidas 

levando em conta um olhar duplo sobre o tópico, primeiro, avaliar a presença daquela 

característica a partir de história do respondente, segundo, se ele se vê como religioso. 

Quanto a frequência da sensação do divino e auto percepção religiosa, os 

resultados foram os seguintes: 

Estes resultados mostram 81,9% dos alunos considerando-se religiosos e muito 

religiosos e a frequência com que experimentam este senso religioso variando de 

diariamente a ao menos mensalmente em 77,4%. Os valores dos dois resultados são muito 

próximos. 

Nas pesquisas do NER sobre a auto percepção como religioso, os resultados são 

de 48% dos universitários se avaliando desta maneira, na PUCMG  o resultado fica em 

89,5% dos respondentes percebendo- se como religiosos (OLIVEIRA; PANASIEWICZ, 

2015, p.1164) e Oro (2004, p.64) em sua pesquisa recolheu 86,2% deles se considerando 

religiosos. Com exceção dos resultados do NER com os alunos das ciências sociais, a 

religiosidade é um dado que entre universitários no Brasil costuma ter valores bem 

elevados.  

Simmel apresenta o conceito de religiosidade, esse estado de ser religioso 

dissociado da religião, de um modo que é possível supor a possibilidade que ela seja 
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encontrada inclusive no grupo dos sem-religião, ateus e agnósticos. Por isto, foi isolado 

este grupo de pesquisados (45 indivíduos) da amostragem (8%), para se tentar verificar 

esta possibilidade. Eles estavam divididos entre 38 sem religião e 7 ateus/agnósticos. 

A distribuição da auto percepção como religiosos entre eles ficou da seguinte 

forma: 
 

 Não sou religioso Não muito Mais ou menos Um pouco Muito religioso 

Ateu/Agnóstico 5 2    
Sem religião 5 5 8 15 5 

 

Tabela 13 - Auto percepção religiosa entre ateus, agnósticos e sem religião 

De acordo com a tabela 13, temos uma representatividade daqueles que “não se 

consideram religiosos” ou “não muito religiosos” de todo o grupo, 17 indivíduos, em 

oposição a 20 indivíduos entre os sem religião, a maioria, que se consideram um pouco 

ou muito religiosos. Quando observamos este mesmo grupo na questão sobre a sensação 

da presença de Deus ou algo divino, temos o seguinte resultado: 

 

 Nunca Raramente Moderadamente Frequentemente Muito 

frequentemente 

Ateu/Agnóstico 7     
Sem religião 2 8 9 7 11 

Tabela 14 - Senso da presença de Deus entre ateus, agnósticos e sem religião. 
 

Apesar destas respostas poderem carregar elementos emocionais, e nenhum 

ateu/agnóstico entre os questionados afirmar que tenha alguma vez sentido a presença 

de Deus, alguns respondentes dos sem religião podem representar o grupo a que Simmel 

se refere como místicos, aqueles que conseguem desfrutar de uma experiência religiosa, 

e mesmo sentir a presença de Deus ou de algo divino em suas vidas, mas não terem uma 

religião. Esse grupo em nossa amostragem é pequeno, por isso deve-se ter cautela 

ao tirar conclusões.  

Quando as entrevistas foram realizadas foi questionado aos alunos o que significa 

ser religioso. Parte deles relacionou a religiosidade à moralidade, como na resposta: “eu 

acredito que Deus, a gente tem que seguir, eu acho que toda forma de amar o próximo, 

ajudar o necessitado, dar o alimento ao invés de ir buscar, tudo isso é uma forma de 

religiosidade”. No entanto, outros entrevistados não fazem essa associação, ao ser posta 

a situação de uma pessoa com um bom comportamento social (ajuda aos outros, é ativo 

na sua comunidade, bom filho, etc.)  e questionado se ele seria religioso, as respostas 

foram: “eu acho que o fator determinante para saber se a pessoa é religiosa é Deus, uma 

pessoa religiosa que acredita em Deus vai ajudar ao próximo, do mesmo jeito que uma 

pessoa que não acredita em Deus, eu não sei se a palavra religiosa é a que define essa 



105 
 

pessoa”; outra disse, “acho que ela só está sendo uma boa pessoa, se ela busca Deus, se 

ela acredita que Deus existe e segue o que Deus ensinou, então isso a torna religiosa” ou 

“tem pessoas que fazem tudo de bom mas acho que tem que ter alguma coisa mais, porque 

tem pessoas que fazem o bem e não são religiosas, tipo ateu”. Alguns dos entrevistados 

chegaram a articular a divisão encontrada em Simmel entre religião e religiosidade: “eu 

acho que no atual cenário, a maioria das pessoas são religiosas, mas não vão a igreja, um 

exemplo é os meus pais, eles não frequentam uma igreja, mas a minha mãe todo dia lê a 

bíblia, ouve um louvor, e ela fala pra gente, ‘olha, não é porque eu não estou indo que 

vocês não tem que ir’”; outro relatou “Eu tenho a crença em Deus porém não tenho aquele 

contato com a bíblia, não vou na igreja. Eu tenho a noção que eu tenho a tendência a 

frequentar a igreja evangélica, porém não tenho a iniciativa de ir à igreja”. Se as vezes há 

uma dificuldade para os alunos separarem o que seria um efeito da religiosidade (um 

comportamento moral) da religiosidade em si, eles pareceram estar familiarizados com a 

separação entre religião e religiosidade de Simmel. 

3.4.2.4 Misticismo (prática particular) 

Quando encontramos a expressão misticismo em Simmel, ela é apresentada no 

contexto de uma percepção feita sobre o comportamento social durante seus dias. Simmel 

relaciona o misticismo a pessoas intelectualmente progressistas, esta percepção talvez 

tenha mais significado do que a princípio damos valor. De sua vida, é evidente o seu 

relacionamento com a intelectualidade na Berlim do final do século XIX e início do 

século XX. Neste grupo, e neste período, os ideais da modernidade como o positivismo, 

o naturalismo e uma perspectiva mais secular de vida são características evidentes. Estas 

características irão alavancar o desapego social às instituições religiosas que foram a 

tônica no século  XX, e como Simmel apresenta em sua ideia de religiosidade, um 

direcionamento mais individualista e subjetivo da religiosidade. Assim, quando Simmel 

percebe “muitas pessoas intelectualmente progressistas [que] satisfazem suas 

necessidades religiosas por meio do misticismo” (SIMMEL, 2011b, p. 99) pode estar 

falando do seu contexto mais próximo, a intelectualidade berlinense do final do século 

XIX. Enfim, a caracterização do misticismo, como um estágio no processo religioso, 

ainda não projetado no social, pode ser uma tendência percebida muito anteriormente por 

ele que chega em nossos dias, visto o crescimento dos que se dissociaram das instituições 

religiosas, ou os sem religião, encontrados nas estatísticas do século XXI.  
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Mas vejamos os resultados da categoria misticismo expressa na dimensão da 

prática particular colhidas no questionário entre os alunos (Perguntas 11 e 15. ANEXO 

1, p.120-121). As respostas foram as seguintes: 

 

 
A oração como elemento do misticismo alcança no grupo de estudantes um valor 

muito elevado em importância (90,2%), mas sua frequência é menor na prática (55,4%). 

Esse resultado está em concordância com outros estudos como o realizado na PUCMG 

(OLIVEIRA; PANASIEWICZ, 2015) que recolheu 53,5% entre os que fazem orações 

todos os dias, ou o estudo de Valle-Hollinger (2002, p.127) que apresentou 56% dos 

alunos praticando a oração diária. A oração é somente um exemplo do que pode ser 

entendido como prática particular ou misticismo, mas é, entre as diversas práticas, a que 

talvez seja mais comum no cristianismo e nas religiões mais conhecidas no ocidente, daí 

a adequação de sua escolha. Quanto aos resultados podemos perceber mais uma vez uma 

diferença entre importância e prática, são 90,2% aqueles que veem a oração como muito 

importante, e 82% os que a praticam diariamente a semanalmente, ou seja, há um mínimo 

percentual de 8% do grupo que apesar de considera-la muito importante só a pratica 

mensalmente a anualmente. 

Nas entrevistas foram indagadas quais seriam as outras práticas particulares que 

despertam o senso religioso: “leitura da bíblia, eu tento ler livros religiosos, eu tento pegar 

o que leio na semana e posto no meu status, eu tento espalhar isso”; já outro mencionou: 

“o contato com a natureza e o contato com as escrituras contam muito porque quando 

você lê aquilo, você se aproxima mais de Deus”; e ainda um terceiro relatou “eu leio a 

bíblia, às vezes, eu escuto algumas pregações, eu acho importante, eu faço jejum”. 



107 
 

Novamente surgiram menções à música: “As músicas me ajudam a relaxar a mente, 

quando eu acordo eu coloco aquele louvor para dar uma animada, e aquilo é o que vai 

dando a energia para continuar o dia”, e ainda outro “leituras das escrituras, eu acho 

interessante, a oração é legal de fazer, é uma forma de se conectar com Deus, eu canto, 

para mim a música é muito importante”. Ainda com respeito à prática particular foi 

mencionada a importância de uma linguagem mais acessível para ler a bíblia, a fim de 

tornar esse momento particular mais fácil e satisfatório: “a leitura da bíblia na linguagem 

contemporânea que  eu entendo e tenho mais vontade de ler e oração, só que a oração não 

é do tipo ficar orando toda hora, seria do tipo tô na sala e fico falando ‘me ajuda com 

isso’, ‘eu preciso fazer isso e isso’, ‘cuida do meu pai que foi viajar’, mais em 

pensamento”; outro comentou “procuro ler a bíblia diariamente, mas normalmente nos 

cultos jovens da minha igreja, acho que é onde Deus mais fala comigo, é neste momento. 

Porque é uma linguagem informal, a gente entende, é a mesma palavra, a bíblia, é 

seguindo os mesmos mandamentos, mas é uma linguagem jovem. É isso que cativa e 

desperta o interesse”. Numa das respostas, muito curiosamente, este senso religioso foi 

exposto pontuando seu caráter racional:  “eu não sinto aquele arrepio, aquele chorar de 

emoção, eu não acho que isso é especificamente a presença de Deus, a presença de Deus 

é algo mais racional, a certeza que Deus está com você o tempo todo, nos momentos 

difíceis eu sinto a presença de Deus porque eu sei que ele está comigo, sentir Deus tem 

mais a ver com a razão”. Pelas respostas, as práticas místicas relacionam-se à oração, 

leitura da bíblia, contato com a natureza, música, etc. de uma forma acessível à linguagem 

dos alunos. 

3.4.2.5 Piedade (prática pública) 

A categoria piedade que em Simmel diz respeito a projeção da religiosidade sobre 

o social, foi tomada das questões 14 e 17 (ANEXO 1, p.121) que em Huber correspondem 

à pratica pública e se referem a importância que o indivíduo dá a participação na 

comunidade religiosa e a frequência com que se envolve em atividades religiosas em 

sociedade.  

  



108 
 

O resultado ficou assim:

 

Quadro 4 – Piedade (prática pública) 

As respostas às duas perguntas, apesar dos resultados bem diferentes, convergem 

para um entendimento. Na pergunta 14, ao ser questionada a importância de participar de 

uma comunidade religiosa, analisa-se o quanto este valor é tido como relevante, sem 

levar em conta o quanto ele participa ou não desta comunidade, já que o objetivo é saber se 

ele considera a religiosidade que se projeta no social relevante. Já na pergunta 17, buscou-

se fazer com que o aluno reflita sobre a frequência da prática social religiosa. No texto da 

pergunta foram dados os seguintes exemplos para que ele perceba como estas ações 

se deslocam dos espaços litúrgicos e invadem o cotidiano: grupos de estudo em casa, 

retiros ou acampamentos espirituais, distribuição de alimentos, etc. Comparando as 

duas perguntas, percebemos que para este grupo tanto a participação na comunidade 

religiosa é importante (70,1% concordam com isso) quanto a incorporação das práticas 

religiosas às interações sociais fora dos espaços religiosos (45,9 % participa destas 

atividades mensal a diariamente). Vale aqui ressaltar que as atividades fora dos ambientes 

religiosos demonstram o quanto o indivíduo experimenta sua religiosidade dissociada de 

um espaço tradicionalmente religioso, nestes espaços ele não está impulsionado 

externamente, mas representa impulsos voluntários do crente.  

Durante a análise dos dados um incomodo surgiu que acredito valer a pena 

mencionar. Ao relacionar a categoria simmeliana piedade com o CRS e escolher a 

pergunta 17 que demarcava fortemente práticas religiosas fora dos espaços tradicionais 

(igrejas), intencionou-se não confundir o social, como local de ação religiosa, com 

religião, a sociedade materializada de uma tradição religiosa, e parecia que neste sentido 
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a pergunta tinha ido além do que a própria categoria tratava. Como questionamento, 

parecia forçar uma diferenciação entre a piedade e a religião que não existia. Ela parecia 

inverter a relação entre piedade e religião, pois a piedade, religiosidade expressa no social, 

se dissocia da religião não por não acontecer num espaço religioso, mas por não depender 

deste espaço, só que diferenciar as ações essencialmente piedosas daquelas ocorrendo em 

templos ou espaços religiosos, foge a própria definição de Simmel, pois toda essa 

estrutura é dinâmica e interligada. Depois de analisar a questão, pareceu-me que o 

resultado não foi comprometido pois não errou o alvo, só buscou uma informação mais 

específica.  

Nas entrevistas foram recolhidas respostas em sintonia com a alta importância 

dada ao social por este grupo no questionário. Um dos alunos disse que “a comunidade é 

muito importante, sem a comunidade não faz sentido a religião existir”; outro relatou que 

“se você vai se conectar com a natureza, com Deus, uma força, o que for, uma essência 

no universo, se você vai se conectar com isso, essa conexão não pode existir se não houver 

outras pessoas para compartilhar as práticas, ensinamentos, experiências, vivencias. Eu 

aprendi isso com os orientais, tem uma tradição budista que diferente daqueles monges 

que se isolam para atingir a iluminação, eles acreditam que você atingindo a iluminação, 

passa a ter um objetivo central que é ajudar as pessoas a atingir a iluminação. Isso serviria 

para qualquer religião”; e ainda outro acrescentou “é totalmente possível [uma 

religiosidade não social], mas é difícil, se você não tem a comunidade para te apoiar fica 

uma busca solitária, você vai sentir falta da comunidade”. 

 O curioso dessas colocações é que parecem ir na contramão da ideia de uma 

religião mais individualista, mas esses resultados podem ser entendidos de várias formas, 

desde uma concordância experimental do conceito quanto um assentimento pouco 

refletido alimentado pelos valores familiares ou discurso religioso. 

3.4.2.6 Fé (Dimensão ideológica) 

Ao tratar da fé, Simmel a identifica com a projeção da piedade sobre um conteúdo 

formando crenças. É importante notar que esta fé simmeliana, ainda não determina 

qualquer filiação religiosa, desta forma, este conceito precisa ser um reflexo das crenças 

sobre sua experiência religiosa. As perguntas da dimensão ideológica (questões 9 e 16 – 

ANEXO 1 – p.120-121) do CRS buscam justamente colher esta informação, ou seja, a 

crença em Deus, ou algo divino, que Simmel vê como o “objeto de fé por excelência” 

(SIMMEL, 2011a, p. 51) e a crença na interferência do transcendente na realidade. 
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As respostas tiveram o seguinte resultado: 

 
Quadro 5 – Fé (dimensão ideológica) 

Esta dimensão é a que alcança os números mais elevados em direção à 

concordância absoluta, o que já era de se esperar, considerando que a crença em Deus é 

um dado que no Brasil costuma alcançar resultados elevados, como por exemplo em 

Valle-Holliger (2002, p.123), onde 88% dos universitários em sua pesquisa, afirmaram 

crer em Deus. Quanto à crença na interferência do sobrenatural no mundo físico, os 

números são um pouco menores. Dando a entender que em torno de 15% dos indivíduos 

que creem em Deus nesta amostragem, não creem na possibilidade de sua interferência 

no mundo e apresentam uma crença de conotações deístas. 

Apesar da aparente previsibilidade da resposta, algumas pesquisas têm apontado 

um aumento dos sem religião e ateísmo entre os jovens nas últimas décadas 

(FERNANDES,  2018,  p.369;  SMITH,  2009,  p.104;  NOVAES,  2004,  p.322). Esta 

tendência parece ainda estar pouco disseminada neste grupo. 

Nas entrevistas ao tratar da fé eles responderam, geralmente, remetendo a uma 

experiência pessoal. Um deles disse: “eu acredito [em Deus] através das obras que Deus 

fez em minha vida, as experiências que eu passei, uma delas foi no retiro quando eu tinha 

15 anos, foi o primeiro contato que eu tive com Deus, foi o momento em que eu descobri 

que Deus existe mesmo, pois até então eu tinha fé mas não conhecia, ficava tentado 

procurar mas eu não estava ainda sentindo a presença”; ou ainda outro “eu acho que 

[acredito] através das experiências que eu tive com Deus, estudando, eu não vejo como 

Deus não exista”. Esta forma de olhar para as experiências pessoais e concluir a existência 

de Deus apareceu em muitas respostas: “acho que as coisas acontecerem [comigo] de uma 

forma tão espetacular que não tem uma explicação, a não ser isso, pode ser destino, pode 
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ser Deus, eu prefiro pensar que é Deus”.  

3.4.2.7 Religião 

A última categoria analisada pela pesquisa dá conta da formalização ou 

cristalização da religiosidade numa prática filiada a uma tradição histórica. As questões 

10 e 20 (ANEXO 1, p.120-121) dão conta desta categoria, tratando da frequência aos 

serviços religiosos e sobre o quão importante é para o aluno o vínculo entre as crenças 

particulares e os credos da religião institucional (questão 20 – ANEXO 1, p.121). Os 

resultados estão dispostos no gráfico abaixo e foram os seguintes: 

 
Quadro 6 - Religião 

 

É possível verificar uma situação curiosa nos dados acima, primeiro a importância 

dada a estar de acordo com a sua denominação. Aparentemente este dado é contrário a 

uma maior subjetividade e individualismo, que parece ser a tônica quando se pensa na 

religiosidade de nossos dias. Razões que justifiquem os dados apresentados podem estar 

relacionados a amostragem da pesquisa que tem na sua maioria indivíduos apegados às 

tradições religiosas mais conservadoras, ou até mesmo uma simples concordância mental 

com esta ideia institucional sem maiores reflexões. 

Já a pergunta 10 que questiona a frequência aos serviços apresenta os dados mais 

dispersos. A frequência aos cultos é uma prática que Cláudia Simone Quadros (2015, 

p.149) vê como sendo afetada pela universidade. Em outras pesquisas, fica clara essa 

situação, por exemplo, em Jorge Cláudio Ribeiro 33% frequentam os cultos só em 

ocasiões especiais e 30,5% nunca vão (RIBEIRO, 2009, p.147), na PUCMG 32% vão até 

3X por semana (OLIVEIRA; PANASIEWICZ, 2015, p.1168)  e Hollinger (2003, p.73) 

apresentou 33% como o número daqueles que frequentam os cultos semanalmente. 

Esta diminuição na frequência pode demonstrar uma influência de nossos tempos, de 
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ver menos importância na participação das comunidades religiosas ou simplesmente o 

pouco tempo que sobra devido as demandas do estudo. 

A opinião dos alunos relacionadas à religião nas entrevistas foi a seguinte: “uma 

pessoa religiosa é aquela que segue rituais, preceitos e formas de interação, comunicação 

com o que é espiritual, mesmo ela fazendo práticas que seriam consideradas de natureza 

religiosa, ela não seria uma pessoa religiosa, porque não faz esse contato com o divino, 

essa é a essência da religião”; na resposta anterior vê-se como é apresentada a relação 

fechada que o aluno entende deve haver entre “seguir ritos, preceitos” e ser religioso, a 

mesma ênfase foi percebida em outra resposta: “eu acho que não dá para ser religioso sem 

frequentar uma igreja mas pode ser que sim, ela pode ser religiosa dento da casa dela sem 

frequentar nenhuma igreja, mas para mim, a religiosidade ela se relaciona com o fato de 

se envolver na igreja”. Um ponto de tensão neste sentido está nas discordâncias com os 

credos religiosos: “as pessoas da minha igreja não usam esmalte escuro, eu uso, a minha 

igreja não usa corrente, eu uso corrente, eu fazia parte de uma igreja e não usava essas 

coisas e não podia porque as pessoas iam me julgar por causa disso, eu não acho errado, 

mas a igreja acha. Eu acho que a gente pode transmitir Jesus usando essas coisas”, outro 

aluno acrescentou: “existem coisas que eu questiono, eu ouço música rock, mas a maioria 

das religiões cristãs são contra isso, mas porque que não pode? Qual o problema da 

música rock? Não é porque eu ouço música rock que eu não sou cristão, uma coisa não 

leva a outra, não tem sentido”. Esta discrepância pode resultar num comportamento de 

resistência ou mesmo de submissão. Um dos entrevistados quando questionado se era 

importante seguir as normas da igreja disse: “eu acho que é importante, por exemplo a 

doutrina de vestimentas, eu acredito que não influencia em nada, porque Deus não olha 

para as suas vestimentas, mas para seu interior, mas eu acho que a forma de se comportar 

[numa igreja] é diferente da forma que você vai numa festa. Às vezes, eu fico 

constrangido, porque na minha igreja tem um culto jovem que você pode ir bem 

despojado, como se você estivesse indo para um churrasco, mas eu não me sinto bem, eu 

vou todo vestido de social, de calça... porque eu nasci sabendo que na igreja a gente tem 

que ir de calça”. 

Este posicionamento parece expressar a necessidade de concordância com a 

religião que se filia, mas o entendimento de que haveria um espaço para discordância, 

como percebemos na seguintes respostas: “acaba não fazendo muito sentido, estar numa 

religião, mas que você não acredita o que ela prega” ou “a gente não pode perder a 

essência, questionar não tem problema, não pode perder a fé, acreditar em algo superior”; 
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ESQUEMA DA RELIGIOSIDADE 

DE ACORDO COM AS CATEGORIAS SIMMELIANAS 

e ao mesmo tempo “eu não me dou 100% com as normas, pois eu acho que existem 

algumas coisas erradas, mas não vem ao caso. Eu vou na igreja para procurar Deus, 

porque se eu for procurar as coisas que estão erradas a gente não vai”. De certa forma, 

parece que estes jovens estão dispostos a viver na tensão de suas crenças, quer seja por 

suas famílias, para participar de uma comunidade ou outra razão a eles suficiente.  

Chegando ao fim da análise das categorias de Simmel podemos perceber algumas 

relações formadas, sobretudo por seus dualismos e que podem ser organizadas num 

esquema da seguinte forma: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

Quadro 7 – Esquema da religiosidade de acordo com as categorias simmelianas. 

 

Por suas oposições na relação entre religião e religiosidade, no seu entendimento 

de processo (a priori seguido de religiosidade e por fim religião), por seu caráter facetado 

(misticismo, piedade e fé), por entender a religiosidade como fazendo parte da natureza 

humana (inato e em busca de formalização), por seu jogo indivíduo-sociedade no binômio 

piedade e misticismo, sua estrutura conceitual apresenta um modelo de análise ainda 

eloquente para dar conta da religiosidade em nossos dias. 

Alguns cuidados, porém, devem ser tomados nestas análises, pois muitos autores 

ressaltam dificuldades que precisam estar sempre presentes ao trabalharmos com Simmel: 

a sua “assistematicidade”; a sua matriz, aparentemente mais restrita ao cristianismo, 

judaísmo e islamismo; o pouco uso que foi feito de sua teoria religiosa; a já distância de 

quando foi elaborada, tornando o empreendimento um exercício que deve ser realizado 

com cautela. Este cuidado deve ser maior nas análises de religiões não abraâmicas, já 

PIEDADE 

(Social) 

MISTICISMO 

(Individual) 

RELIGIÃO 

(Objetiva) 

RELIGIOSIDADE 

(Subjetiva) 

A priori: natureza, 

destino e relações 

sociais. 

FÉ 
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que Deus, no sentido do teísmo, é visto por Simmel, como o objeto por excelência da 

fé. No caso dos estudos da religiosidade brasileira, Simmel ainda apresenta uma 

disposição interessante para análise, devido ao panorama religioso do país. Antes das 

considerações finais, será apresentada uma análise sintética da centralidade da 

religiosidade por Stefan Huber. 

3.4.3 A escala de centralidade religiosa (CRS) 

Como já foi mencionado, a escala de centralidade da religiosidade foi adaptada ao 

quadro conceitual da religiosidade em Simmel. As perguntas correspondentes as 

dimensões apresentadas por Huber foram utilizadas nos resultados apresentados até 

aqui com exceção da dimensão intelectual, que apesar de ser relevante na análise da 

religiosidade, não se adequava à estrutura de Simmel. 

Será então apresentado em seguida, essa última dupla de perguntas que se 

relaciona com a dimensão intelectual, para que se possa também chegar a um dado sobre 

religiosidade passivo de comparação com o de outras pesquisas que também utilizam a 

CRS. A dimensão intelectual (interesse pelo religioso e capacidade de elaborar 

justificativas ou definições quanto ao transcendente) foi deixada de lado na análise das 

categorias simmelianas pois as elaborações que o indivíduo apresenta, recolhidas pelo 

questionário de Huber, podem ou não estar vinculadas a uma religião, ou seja, na 

formulação da pergunta não fica claro, se na CRS essa dimensão está vinculada a uma 

denominação religiosa ou construções pessoais, se se tratava de religião ou fé. Os 

resultados verificados através das perguntas 8 e 13 (ANEXO 1, p.120-121), foram os 

seguintes: 

 
Quadro 8 – Dimensão religiosa intelectual 
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Nessa dimensão, os resultados demonstram que os universitários estão 

interessados no tema e que apesar da rotina acadêmica que afeta a frequência e gera um 

espírito mais crítico, a religião continua sendo um assunto que ocupa a mente de 81% dos 

universitários com uma frequência de mensal a diária, quase a metade, 47,8%, afirmou 

ser habitual, diário a semanal. E esta frequência se reproduz no interesse em aprender 

mais, 60,9% disse estar muito interessado. Este resultado apresenta um jovem bastante 

disposto sobre o assunto, talvez por estar experimentando um processo de busca pessoal, 

ou por ter chegado ao ensino superior e diante de uma nova realidade de vida, esteja 

buscando respostas para seus questionamentos de forma mais autônoma. 

Ao fazer um cálculo desta dimensão, segundo a proposta de Huber,  alcançamos 

o valor de 4,31. Aplicando este mesmo cálculo às dimensões já apresentadas 

encontramos os seguintes valores, dispostos na tabela abaixo: 

 

 Questões Índice por dimensão 

Dimensão intelectual 8 e 13 4,31 

Dimensão ideológica 9 e 16 4,66 

Prática pública 10 e 14 3,92 

Prática particular 11 e 15 4,22 

Experiência religiosa 12 e 18 4,12 

 MÉDIA GERAL 4,25 

 DESVIO PADRÃO 0,68 

Tabela 15 – Resultados da CRS (Escala de centralidade religiosa) no UNASP 
 

O cálculo do índice geral da escala de religiosidade nos alunos do UNASP, 

corresponde à classe muito religioso, o que está muito próximo dos dados colhidos no 

Brasil pelo International Religion Monitor, 4,18, com o desvio padrão de 0,70. Este dado 

é da pesquisa realizada em 2007 em 21 países (HUBER; HUBER, 2012, p. 722). Curioso 

notar que a única dimensão das 5 que em seu resultado específico está na classe religioso 

(abaixo do muito religioso) é o da prática pública. Este indicador, que é calculado pela 

frequência nas atividades da comunidade religiosa, tem um declínio na maioria das 

pesquisas apresentadas no início deste capítulo, o que parece indicar uma tendência 

geral. A dimensão ideológica é a com maior valor, impulsionada pela crença em Deus 

(Questão 9 – ANEXO 1, p.120). 

3.4.4. Análise da religiosidade dos alunos por grupo  

Observando a amostragem pesquisada e a dividindo em categorias por 

características relacionadas às religiões, foram identificados 2 grupos principais: o grupo 

quase total de estudantes identificado como cristãos (90,2%), com predominância dos 
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adventistas (59,7%) e uma segunda categoria com os sem religião (7,0%). Sobram 2 

grupos com uma representatividade baixa: os ateus e agnósticos (7 indivíduos perfazendo 

1,3% do total) e os espíritas, com os dois únicos representantes das religiões afro-

brasileiras e orientais de todo o grupo (6 indivíduos, 1,1%). Dois questionários não foram 

incluídos por terem deixado a resposta sobre religião em branco. Esta distribuição está 

representada na tabela abaixo: 

Cristãos 500 (90,2%) 

 Adventistas  331 (59,7%) 

 Católicos 77 (13,9%) 

 Pentecostais 39 (7,0%) 

 Protestantes 36 (6,5%) 

 Outros cristãos 17 (3,1%) 

Sem religião 39 (7,0%) 

Ateus e agnósticos 7 (1,3%) 

Outras religiões (afro-brasileiras, orientais e espiritas) 6 (1,1%) 

Opção em branco (denominação religiosa) 2 (0,4%) 

TOTAL 554 (100%) 

Tabela 16 – Proporção de grupos religiosos por categorias 

 

Na próxima página será apresentada uma tabela que detalha as duas categorias 

principais: cristãos e sem religião. Os outros por sua amostragem reduzida não serão 

apresentados em forma de tabela mas destacamos aqui alguns resultados que são 

apresentados mais como curiosidade devido a sua baixa representatividade. Os Ateus e 

agnósticos, como esperado, alcançam os índices mais baixos de religiosidade, entre  os 7  

que se  identificaram neste grupo, a maioria disse ter pouco interesse em religião, não se 

sentirem religiosos e não ter ninguém como influencia religiosa. Já nos classificados 

como de outras religiões houve unanimidade em considerar a oração como muito 

importante e a crença na interferência do sobrenatural neste mundo como muito provável. 

Na verdade, se fosse considerado o resultado deste pequeno grupo, ele obteria os maiores 

índices de religiosidade dentre todos os grupos.
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Tomando as 2 categorias principais da tabela anterior (destacando o grupo mais representativo dos adventistas) e distribuindo os 

valores segundo as categorias simmelianas, temos a tabela abaixo. Lembrando que todos os valores partem de um posicionamento negativo 

à esquerda até os valores positivos à direita (os valores mais elevados estão em negrito): 

  Alunos do UNASP (100%) Cristãos (90,2%) Adventistas (59,7%) Sem religião (8,3%) 

R
el

ig
io

si
da

de
 12 

2,5 5,6 14,3 34,8 42,6 1 4,6 13,8 36,8 43,6 0,3 4,5 12,7 38,1 44,1 5,3 21,1 23,7 18,4 31,6 

18 3,8 5,4 8,7 35,4 46,5 2 4,6 8 35,4 49,4 0,9 3,9 6,3 34,1 54,1 15,4 12,8 20,5 38,5 12,8 

M
is

tic
is

m
o

 11 1,3 3,8 14,0 26,0 55,4 0 2,6 13,6 26,4 57,4 0 3 10,6 25,4 61 2,6 15,4 23,1 23,1 35,9 

15 1,1 1,5 0,8 5,6 90,2 0 1,2 1,4 4,6 92,6 0 1,5 1,2 3,9 93,1 0,0 2,6 5,3 18,4 73,7 

P
ie

da
de

 14 2,0 8,7 7,6 11,6 70,1 0,8 4,6 7,6 11,4 75,4 0,3 2,1 5,1 9,7 82,5 7,9 55,3 5,3 18,4 13,2 

17 10,3 20,1 23,6 26,3 19,6 7,4 18,6 24,4 28,6 20,8 2,1 13 26,3 32,9 25,4 36,8 42,1 10,5 5,3 5,3 

F
é 

9 0,5 0,9 1,1 2,5 94,9 0 0,2 0,6 2 97 0 0 0 1,2 98,5 2,6 2,6 7,7 5,1 82,1 

16 1,6 1,8 4,7 10,7 80,6 0,8 1 4 10 83,4 0,6 0,9 3,6 8,5 85,5 0,0 7,7 15,4 20,5 56,4 

 R
el

ig
iã

o
 10 3,2 12,9 20,8 25,4 37,2 2,6 10,2 20,2 27 40 1,5 5,4 16 30,5 46,5 31,6 39,5 21,1 5,3 2,6 

20 1,8 4,7 9,1 11,8 72,5 1 3,6 7,6 11 76,6 0,3 2,1 3,9 8,8 84,6 2,7 21,6 21,6 27,0 27,0 

Tabela 17 – Distribuição das porcentagens dos valores do questionário de acordo com os grupos religiosos13 

 

                                                           
13 A diferença no total de valores da escala em cada categoria corresponde às respostas em branco. 

Questão 
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Observando a tabela e os grupos, percebemos que entre os cristãos e o segmento 

dos adventistas, não há grandes diferenças, alguns valores são um pouco mais elevados 

em direção à direita (maior religiosidade), mas são pequenas variações, este foi o primeiro 

grupo. O segundo grupo, os sem religião, se diferenciam do grupo geral por uma 

diminuição na maioria dos resultados, com exceção da piedade, ou a prática social onde 

ocorre uma baixa mais significativa, e obviamente na frequência a reuniões religiosas. 

Curiosamente, nas outras categorias houve um decréscimo, mas não tão radical. Esta não 

tão grande dissociação acontece pelas características inerentes dos sem religião, que não 

representam em essência pessoas que romperam com o religioso, mas somente com uma 

tradição religiosa.  

Em suma, há uma maioria de cristãos no UNASP que carrega uma forte 

religiosidade que se apresenta até o estágio que Simmel chama de cristalização da forma 

religiosa (participação de uma tradição religiosa). Há também uma representatividade dos 

sem religião que remete a uma tendência social no cenário religioso. E alguns poucos 

alunos que se vinculam a instituição vindos do ateísmo, agnosticismo e de religiões pouco 

representativas no UNASP. 

Neste sentido, é curioso o resultado de uma pergunta que foi deixada para este 

momento, justamente por remeter ao trabalho de Suarez feito com os alunos do UNASP 

em 2006, a qual entre outras perguntas, questionou a crença numa única igreja verdadeira. 

À época, 62,7% dos estudantes concordaram com a ideia e 35,7% discordou. Esta 

pergunta, que não havia no CRS foi incorporada ao questionário, tanto por ter sido feita 

na pesquisa anterior com os alunos do UNASP, quanto por algumas considerações de 

Simmel. Para esse autor, “A defesa e o ataque coletivos aos concorrentes, assegurando o 

espaço necessário à vida, é um dos meios mais fortes de realizar e inculcar a coesão entre 

os elementos do grupo”. Esta unidade nasceria “não do interior, mas sob a pressão 

exterior, através das necessidades práticas de afirmação do grupo” (SIMMEL, 2011b, p. 

53). Por isso, ao Simmel analisar as religiões (especificamente as abraâmicas) vê uma 

tendência de absolutização de Deus e suas crenças (tornando-as verdadeiras):  

As religiões particularistas podem ser tolerantes quanto ao conteúdo 

máximo da religião, que é o conceito de deus; mas, quanto à intimidade, 

proximidade e a relação individual com ele, essas religiões não podem 

reconhecer mais do que uma via até ele, a qual só pode ser alcançada 

através de sacrifícios, orações e tipos de comportamento bem 

determinados. [...] Uma vez que foi escolhida uma única via até o 

altíssimo, ele ocasionalmente exibira uma intolerância dogmática no 

mais alto grau. (Ibid., p. 82) 
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Desta forma, relacionar a formalização da religião, a essa absolutização da 

denominação específica (no caso das religiões abraâmicas), com uma unidade de crenças, 

parece ser adequada à percepção da religião por Simmel e a formação de uma identidade 

religiosa. Quando os alunos foram questionados sobre a ideia de uma única religião 

verdadeira, foi obtido o seguinte resultado: 

 

 

 

 

 

Quadro 9 – Única religião verdadeira 

Esse resultado, apesar de não poder ser comparado diretamente com o de 2006, 

por utilizaram escalas diferentes (likert e binária) demonstra uma polarização semelhante, 

31,1% discorda (pouco ou totalmente) e 58,9% concorda (pouco ou totalmente), em face 

dos valores anteriores, 35,7% que discordavam da ideia de uma igreja verdadeira e 62,7% 

que concordavam com esta ideia. Este resultado representa justamente, uma ainda forte 

influência conservadora no grupo com características que se relacionam com a história 

da IASD e de denominações mais tradicionais. Num questionamento semelhante, 17,9% 

dos alunos da UNIMONTES concordou parcialmente ou totalmente com a ideia de que a 

sua igreja é a única verdadeira, enquanto que 67% discordou parcialmente ou totalmente 

com a ideia (QUADROS, 2015, p.118). A resposta na UNIMONTES apresenta aqui uma 

oposição ressaltando uma característica particular dos alunos do UNASP. 

Nas entrevistas, os alunos justificaram sua crença na ideia de uma única religião 

verdadeira pelo parâmetro da Bíblia: “eu cresci ouvindo que a minha igreja é verdadeira, 

porem você vê que outras pessoas podem ser salvas em outras igrejas, e na nossa as 

pessoas se perderem, acho que a questão da igreja verdadeira é relativa. É relativa e não 

é, pois a bíblia deixa claro que tem uma igreja verdadeira, mas essa igreja verdadeira não 

precisa ser necessariamente a minha igreja, querendo ou não terá pessoas de outras igrejas 

salvas”. Esta mesma ênfase é encontrada na fala deste outro, “eu acredito que só existe 

uma igreja verdadeira, por conta da bíblia, mas eu também acredito que na busca por 

Deus, ela [a pessoa] pode encontrar a Deus em qualquer lugar”. Nas opiniões anteriores 

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Discordo totalmente     Discordo um pouco     Não sabe     Concordo um pouco    Concordo totalmente 

21.Existe uma única 

religião verdadeira? 

41,3 17,6 10,0 9,8 21,3 
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é fácil perceber que ao mesmo tempo em que eles mantem o conceito de “igreja 

verdadeira”, há uma necessidade de pontuar que a dimensão salvífica não pertence à 

igreja, ou seja, o vínculo tanto comunitário (questão 14) quanto ideológico (questão 20) 

é visto como importante, mas não está nas mãos da igreja a administração da salvação. 

Podemos perceber esta mesma tônica em outras respostas como em “eu acho que só existe 

uma igreja com a verdade, mas isso não significa que somente as pessoas daquela igreja 

irão se salvar”, ou em “eu acredito que há várias igrejas com várias doutrinas, mas Deus 

é um só, e de acordo com a bíblia, a igreja é só para funcionamento aqui na terra, as igrejas 

estão separadas mais para onde as pessoas se sentem melhor, questão de gosto, a verdade 

pode estar em todas mas não necessariamente em todas, a igreja certa é a que cumpre a 

bíblia e não deixa passar nada”. Opiniões com um posicionamento contrário à ideia de 

uma igreja verdadeira também foram coletadas:  “eu não acho que tenha uma igreja 

verdadeira, eu tenho uma amiga que é de uma igreja totalmente diferente, a cultura, a 

música, o jeito que eles pregam, mas é certo do mesmo jeito, é o mesmo Deus que o 

nosso”. 

 Esta pergunta talvez encerre as tensões experimentadas por este grupo de alunos, 

na dinâmica entre a sua religiosidade e a sociedade. Eles mantem valores tradicionais 

recebidos de suas comunidades religiosas e famílias, mas precisam dar conta da relação 

com a sociedade plural e os princípios exaltados pelo corpo social, como a tolerância e a 

individualidade. Neste jogo, eles se aproximam de alguns elementos do perfil comum dos 

universitários no Brasil mas trazem seus conceitos religiosos, por vezes bem 

conservadores, como parte de suas identidades.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Esta dissertação surgiu do interesse de analisar a religiosidade de universitários, 

mas foi somente num momento posterior que Georg Simmel surgiu como um sociólogo 

da religião que, apesar de não estar entre os primeiros nomes citados quando o assunto é 

mencionado, parecia apresentar uma estrutura interessante e viável de análise religiosa. 

A partir das leituras, sua estrutura sempre amparada por dualismos, apontava uma 

disposição de religião/religiosidade em sintonia com o desenvolvimento religioso no 

século XX e XXI. Ao realçar as polaridades, subjetivo-objetivo, individual-social, 

Simmel permitia olhar para o homem religioso movendo-se dos espaços mais sociais e 

materiais, antes da modernidade, para os mais intimistas e relativos. Como vimos no 

Esquema de religiosidade por Simmel (quadro 7, p. 108), foi apresentada uma sugestão 

de organização dos conceitos descrevendo uma religiosidade estimulada pelos a priori, 

mas que existe nos indivíduos em potência, sem forma ainda definida, podendo se projetar 

em expressões particulares (misticismo), sociais (piedade) ou em objetos externos 

(conceitos) promovendo sentido (fé), essas três categorias estão no centro do jogo 

religiosidade-religião de Simmel. Olhar para a religiosidade assim, sem esquecer o foco 

nas interações, ajuda a descrevermos uma multiplicidade de “religiosidades” passíveis 

de serem percebidas em nossa sociedade, fruto da pluralidade assim como da 

“bricolagem” religiosa. 

Um destaque dessa estrutura simmeliana é que seu desenho oferece algumas 

perspectivas de análise do indivíduo, desde aquele sensível ao espiritual sem nenhuma 

definição ou forma ainda elaborada (o religioso), àquele que experimenta em sua vida 

pessoal o efeito desta espiritualidade (o místico), ao que desenvolve práticas sociais 

como efeito desta sensibilidade (o piedoso), àquele em que a religiosidade elabora objetos 

(conceitos) que direcionam seu comportamento (o fervoroso), até finalmente aquele 

que vivencia esta experiência numa tradição religiosa estabelecida (o religioso formal). 

Olhar as possibilidades nesta matriz pode ser muito enriquecedor na discussão de 

construções de uma identidade religiosa no século XXI. 

Georg Simmel é um sociólogo com um senso apurado da sociedade e do 

indivíduo, isto faz com que até hoje se possa usá-lo como suporte teórico para análises 

sociais, contudo, é importante considerar a natureza de seus escritos (em sua maioria 

ensaios) e as lacunas que suas categorias podem apresentar. O uso que é feito de seus 

textos e o renomado interesse surgido nas últimas décadas, comprovam sua relevância. 
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Mesmo ao compararmos a abordagem simmeliana, tomada no início do século XX com 

a de Huber mais recentemente, podemos perceber pontos comuns de diálogo, o que 

mostra quão perspicaz são as considerações de Simmel, tendo em vista as mudanças 

ocorridas neste século passado. Sua obra ainda pouco conhecida no Brasil e parcamente 

traduzida para o português, sugere uma geografia onde há ainda muito a conhecer. 

Quem sabe, com o avanço das traduções de suas obras do alemão, uma sistemática mais 

consistente possa surgir.  

Quanto à análise da religiosidade dos alunos do UNASP, não se pode excluir o 

ambiente em que este surge, por isso, no primeiro capítulo acompanhamos o ambiente 

característico do protestantismo americano do século XIX, que deu origem não só a 

IASD quanto ao ensino superior que serviria de modelo para o estabelecimento desse 

tipo de instituição educacional no país. À semelhança dos puritanos, houve no 

adventismo, a intenção de construir escolas para que os filhos dos membros da igreja 

tivessem um ensino de base bíblica e onde seus valores pudessem ser passados e 

vividos e que marcou as ações educacionais por um período no UNASP. Assim também 

como os pietistas, os adventistas viam a instituição educacional como um mecanismo 

de aperfeiçoamento e mudança social. Alguns destes elementos do século XVII ao 

XIX, moldaram a gênese da IASD e se mantem como um ponto focal de constante 

retorno, materializado nos escritos de Ellen G. White. Este quadro mais tradicional se 

apresenta como norte conceitual e resistência cultural da comunidade dos adventistas e 

provavelmente é uma das influencias nos índices de religiosidade elevados. 

No que diz respeito ao alunado, o grupo maior corresponde aos cristãos (incluindo 

os adventistas), sua religiosidade é caracterizada pela crença em Deus e em sua 

interferência no mundo físico, pelo valor que vê na oração e importância que sente em 

participar de uma comunidade religiosa. Este grupo tem como influencia religiosa 

principal a família, são muito interessados em religião e costumam ter uma adesão a 

denominações mais conservadoras, com uma maioria crendo que existe uma religião 

verdadeira.  

 Quando observamos esse grupo à luz das pesquisas em outras instituições notamos 

algumas correspondências. Assim como no UNASP, entre os universitários brasileiros há 

uma elevada aceitação da crença em Deus, os valores costumam ficar na casa dos 80 e 90 

pontos percentuais. A influência da família também é outra característica comum entre o 

grupo do UNASP e instituições como a UNICAP (PUC-PE), UFRJ e na pesquisa 

produzida por Pedro Oro.  A prática da oração diária a semanal é também um outro 
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elemento similar na PUCMG, no UNASP e na pesquisa realizada por Hollinger (PUCMG 

53,5%, UNASP 55,4% e Hollinger 56%). A importância da sociedade na religiosidade 

também é ressaltada tanto no UNASP quanto entre os alunos da UNICAP. A baixa 

frequência aos cultos também é um ponto que se repete na maioria das pesquisas. 

O segundo grupo compreendeu os sem religião. Nesta categoria a religiosidade é 

caracterizada por uma consideração menor da importância da dimensão social e sua 

prática, a maioria disse não ter ninguém como influencia religiosa, considerar muito 

provável a existência de Deus e um pouco importante a oração. Um contraste com o 

primeiro grupo reside na discordância da ideia de uma igreja verdadeira. Esta 

característica contrária, encontra paralelo nos dados da PUCMG e PUCSP, cujos alunos 

são caracterizados como avessos às instituições religiosas e aderem minimamente a ao 

conceito de religião verdadeira. Outra característica entre os sem religião do UNASP é 

uma individualidade notada na ausência de uma influência religiosa e que é uma 

particularidade também na PUCSP. 

Estas comparações, com semelhanças e discrepâncias, constituem justamente o 

quadro religioso, não só dos alunos do UNASP, como dos universitários no país. São 

jovens que vivem um período de descoberta pessoal e buscas espirituais, dialogam com a 

sua identidade como estratégia e não produto, entendendo também que esta imprecisão é 

a própria condição deste jovem. 

Esse estudo não apresenta um perfil religioso muito diferente dos já conhecidos 

em outras pesquisas, mas as pequenas diferenças nos fazem compreender melhor as 

peculiaridades deste grupo, para assim recebe-los e apoia-los em seus interesses, respeitar 

suas individualidades, criando condições de diálogo e tolerância sem desistir ou negar a 

curiosidade que eles têm pelo tema, como algo que Simmel via como natural e latente no 

homem.  
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ANEXO 1 – Questionário 

Este questionário destina-se a avaliar elementos de identidade religiosa nos alunos do UNASP. As 

questões abaixo não têm resposta certa ou errada, pretendem apenas recolher opiniões pessoais. Suas 

respostas permanecerão anônimas e confidenciais, serão utilizadas exclusivamente para fins 

científicos. A sua resposta, pessoal e sincera, é muito importante e o preenchimento total será de 

aproximadamente 15 minutos. 

Agradeço desde já a sua disponibilidade e colaboração neste estudo. Estou disponível para responder 

a quaisquer questões sobre o estudo. 

 

PARTE 1: SOCIOCULTURAL 

Q1. Sexo:  

Masculino □ Feminino □ Prefiro não declarar □ 

Q2. Qual a sua idade? 

< 18 anos □ 18 a 20 anos □ 21 a 24 anos □ 25 a 29 anos □ 30 a 39 anos □ > 40 anos □  

Q3. Você mora com... 

Seus pais □ Cônjuge □ Parentes □ Colegas universitários □ Sozinho □   

Outro □ Qual? 

Q4. Atualmente você:  

Apenas estuda  □ Trabalha e estuda □ Outro □ Qual? 

Q4b.Se recebe alguma bolsa para custear os estudos, favor especificar o tipo: _______ 

Q5. Qual a renda familiar mensal? 

Menos de 

R$ 1000,00 

De R$ 1000,00 

a R$3000,00 

De R$ 3000,00 a 

R$ 6000,00 

De R$ 6000,00 a R$ 

10.000,00 

Mais de R$ 

10.000,00 

□ □ □ □ □ 

PARTE 2: RELIGIOSIDADE 

Q6. Você se considera de que religião: 

Católico praticante □ ou não praticante □ Religiões afro brasileiras □ 

Adventista □ Espírita □ 

Protestante □ Qual? _____________________ Ateu ou agnóstico □ 

Pentecostal □ Qual? _____________________ Outra □ Qual? ____________________ 

Religião oriental (Budismo, Islamismo, etc.) □ Não sigo nenhuma religião □ 

 Q6b. Você está na mesma religião desde a sua infância?  Sim □ Não □  

  

Curso - campus 
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Q7. Quem foi mais influente em sua formação religiosa? 

□ □ □ □ □

□

   A partir da próxima questão, as respostas 

seguem uma gradação desde um polo muito 

positivo, com muita certeza de que é, até o 

seu polo oposto, muita certeza de que não é; 

o meio é a neutralidade, a incerteza, o “não 

sei”. Nas questões quanto à frequência, 

utilize o significado apresentado na tabela ao 

lado.  

 

Q8. Com que frequência você pensa em questões religiosas? 

Muito frequentemente Frequentemente Moderadamente Raramente Nunca 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□

□

□

□

□ ________________________ 

  

Muito 

frequentemente 

Habitual, diário a semanal 

Frequentemente  Ocorre muitas vezes, semanal a mensal 

Moderadamente Esporadicamente, mensal a anual 

Raramente Quase nunca, anual ou menos frequente 

Nunca Nem uma única vez 
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□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

Se você quiser contribuir mais com esta pesquisa, e estiver disposto a participar de uma entrevista onde 

poderá esclarecer mais o que pensa sobre o assunto, deixe seu email no espaço abaixo e entraremos em 

contato com você. Muito obrigado! 

 

  

□ □ □ □ □
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ANEXO 2 – Termo de consentimento livre e esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS Nº466/2012 

Prezado (a) Senhor (a)  

Esta pesquisa é sobre A identidade religiosidade de alunos universitários e está sendo 

desenvolvida por Hermenérico Siqueira de Morais Netto, do Curso de Mestrado em Ciência da 

Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a orientação do Prof. Eduardo Cruz. Os 

objetivos do estudo são analisar a relação dos alunos com os elementos de suas crenças e como o 

Ensino Superior confessional praticado no UNASP pode ser um componente desta experiência. A 

finalidade deste trabalho é contribuir para o autoconhecimento dos alunos e na análise de como eles 

percebem a vivencia religiosa no cotidiano escolar.  Solicitamos a sua colaboração para o 

preenchimento desta pesquisa, como também sua autorização para apresentar os resultados deste 

estudo em eventos da área de Educação e Religião, e publicar em revista científica nacional e/ou 

internacional. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo absoluto. 

Informamos que essa pesquisa tomará todas as precauções no sentido de, de forma alguma, 

mencionar o nome dos entrevistados. Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, 

portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as 

atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a 

qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na 

assistência que vem recebendo na Instituição (se for o caso). Os pesquisadores estarão a sua 

disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa.  

 

______________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a) responsável 

Contato com o Pesquisador: 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para 

Hermenérico Siqueira de Morais Netto Telefone: (19) 99143-2780 ou para o Comitê de Ética da 

PUC-SP (Endereço: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Rua Monte Alegre, 984, 

Perdizes - São Paulo - SP CEP: 05014-901 - Fone:(11) 3670-8000 (PABX)) 

 

Considerando, que fui informado (a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de 

como será minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o meu 

consentimento em participar da pesquisa, como também concordo que os dados obtidos na 

investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e publicações). Estou ciente 

que receberei uma via desse documento.  

____________________________, ____de ____________________ de 2019 

______________________________________________________________________ 

Nome por extenso e assinatura do participante 

 


