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 Resumo: O ponto de partida da pesquisa aqui apresentada considera o fenômeno 

de ampliação da diversidade dos grupos religiosos no Brasil e também de 

pluralização da oferta religiosa verificada nas últimas décadas. Em referência a tal 

conjuntura, esta comunicação tem como objetivo geral evidenciar significados 

mobilizados na religiosidade de matriz oriental hinduísta. Especificamente, apresento 

o caso de certo grupo carioca que se organiza para estudar textos védicos e 

aprender sânscrito e que, paralelamente, realiza rituais devocionais – nomeados de 

puja1 – em datas determinadas. Tal empreendimento se orienta pelo método 

etnográfico e, até a presente etapa, consiste em participações da pesquisadora 

como aluna nos cursos de vedanta2 e em suas observações dos rituais do grupo. 

Sendo assim, pretende-se oferecer uma descrição preliminar do campo e dos 

contatos com os sujeitos envolvidos. E, além disso, refletir sobre quais necessidades 

religiosas impulsionam o movimento mais amplo inspirado no hinduísmo, ou ainda, 

quais são as demandas espirituais que essa religiosidade vem a responder no 

contexto contemporâneo.  
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O hinduísmo em movimento 
 

As origens do Hinduísmo geralmente são localizadas há aproximadamente 

três mil anos, época em que está registrada a compilação das escrituras sagradas, 

os Vedas. A partir desses textos, uma multiplicidade de seitas, tradições, crenças e 

práticas se desenvolveram no subcontinente indiano e compuseram a religião. 

                                                
1 Puja ou pooja é reverência em sânscrito. 
2 Vedanta é uma tradição de ensinamento que transmite o conteúdo da parte final das escrituras 
védicas fundamentais, das Upanishads. 



Apesar da ausência de um credo fixo e de uma doutrina bem definida, no âmbito do 

hinduísmo se destacam três caminhos principais para a salvação: o conhecimento – 

jñana –, a devoção – bhakti – e o trabalho ou ação – associados ao karma. 

Como Weber (1958) aponta, a busca religiosa hindu é um esforço individual 

para alcançar o repouso no divino, isto é, a libertação absoluta – moksha, mukti – do 

mundo, da roda de reencarnações – samsara – e do mecanismo do karma. Ações 

rituais ou ações virtuosas no geral apenas podem melhorar as chances de 

reencarnação dos indivíduos, mas não levam à salvação. Esta dependeria de 

comportamentos que superassem os deveres do mundo de castas3: a fuga do 

mundo e a contemplação. 

 
The purpose is always to free one self from the world of the senses, from 
anxieties, passions, drives and striving, and the purposeful considerations of 
everyday life, thereby preparing one’s self for a final state signifying eternal 
rest (that is, the salvation from these pressures) and unison with the godly. 
(WEBER, 1958, p. 166) 

 

Mesmo se devotando a diversas divindades, os hindus não se consideram 

politeístas, pois cada um dos deuses expressa certos aspectos do mesmo princípio 

divino, Brahman – o absoluto. O advaita vedanta4 concebe Brahman como o 

fundamento de tudo o que existe no universo – incluindo a vida dos homens. De 

acordo com essa tradição, as práticas religiosas se direcionam a reconhecer o ser 

divino e completo que cada um é em essência. Isso porque segundo os Upanishads 

é basicamente a ignorância da unidade entre Atman – a alma ou energia primária de 

cada ser – e Brahman – o divino ilimitado – que mantém os homens no ciclo de 

reencarnações. 

Embora o hinduísmo não seja uma religião voltada à conversão e apesar de 

estar em origem ligado ao sistema de castas (WEBER, 2010), ele é praticado por 

mais de 60 milhões de pessoas no mundo – além das 970 milhões que vivem na 

Índia5. Considerando isso, pensar a presença do hinduísmo no atual contexto 

religioso do Brasil demanda uma contextualização sobre os processos que 
                                                

3 A propósito, vale lembrar que originalmente conversões são inconcebíveis no âmbito do hinduísmo. 
Apenas aqueles nascidos em uma família hindu com localização definida no sistema de castas são 
considerados hindus. 
4 Advaita vedanta é a subescola do vedanta que defende a não-dualidade ou o não-dualismo, foi 
fundada por Sankaracarya no século VIII (LOUNDO, 2011) e é a escola a qual o Vidya se associa. 
5 De acordo com o relatório do Pew Research Center publicado em 2012, os hindus são 15% da 
população mundial: 99% deles vive na região da Ásia-Pacífico – sendo 94% na Índia – e 1% em 
outros países do mundo – aproximadamente 7,6 milhões de pessoas.  



movimentaram tanto a divulgação dessa religião em escala mundial quanto as 

adesões de brasileiros.  

De acordo com Barroso (1999), no caso da expansão do hinduísmo, há duas 

considerações históricas principais: por um lado, a emergência do interesse de 

camadas letradas europeias desde o fim do século XVIII – quando se realizaram as 

primeiras traduções de textos sânscritos. E, de outro lado, a contestação do domínio 

colonial britânico na Índia a partir do século XIX. Segundo a autora, movimentos 

ocidentais como o Romantismo, o Transcendentalismo, a Teosofia, o Ocultismo e o 

Esoterismo propuseram leituras do hinduísmo em contraste com alguns valores 

ocidentais e com a ortodoxia cristã. Só ao fim do século XIX e durante as primeiras 

décadas do século XX – quando se formou o movimento conhecido como 

Renascença Hindu, Reforma Hindu ou Neo-Hinduísmo –, a divulgação das tradições 

religiosas começou a ser feita por iniciativa de gurus indianos que fundaram 

ashrams fora de seu país6.  

Após a Segunda Guerra Mundial, o fascínio pelo hinduísmo ganhou novo 

fôlego nos Estados Unidos. A pesquisa feita por Phillip Goldberg (2010) revela que a 

beat generation e depois a Contracultura e o movimento hippie foram além da 

aproximação textual com a religião e valorizaram a prática, a transformação do 

american way of life. Nesse contexto, movimentos alternativos também foram se 

formando no Reino Unido e, através desses grupos, o interesse pela filosofia védica 

– e pelas práticas de yoga e meditação – continuou a se espalhar com a articulação 

do complexo da Nova Era7. 

Acompanhando tais mudanças globais, a partir da década de 1970, o campo 

religioso do Brasil começou a se diversificar8. Diante desse cenário, para analisar a 

presença do hinduísmo no país é fundamental levar em conta que a religião e suas 

                                                
6 Ashram é um local em que a tradição védica é transmitida do guru aos discípulos. Normalmente, o 
espaço contém um templo de devoção e também funciona como retiro espiritual onde os sannyasis 
ou renunciantes vivem. A Missão Ramakrishna, liderada pelo Swami Vivekananda, foi pioneira e pode 
ser considerada paradigmática da manutenção de centros hindus no Ocidente. O modelo foi seguido 
pelo movimento Hare Krishna (International Society for Krishna Consciousness – ISKCON), pela Self-
Realization Fellowship, pela Divine Life Society, pela Sri Sathya Sai Seva Organization, pelo 
Radhasoami Satsang e pelo Ananda Marga, por exemplo. 
7 “Atividades New Age compreendem métodos para melhorar a saúde física e psíquica (por exemplo, 
a homeopatia, bioenergética, shiatsu, renascimento, hipnose, feng shui), técnicas espirituais (yoga, tai 
chi chuan, rituais xamanísticos), métodos para desenvolver capacidades paranormais (espiritismo e 
ocultismo), e métodos para entender as leis ‘sublimes’ da natureza e predizer o futuro (astrologia, 
tarot, telepatia)” (HÖLLINGER, 2003, p. 66). 
8 De acordo com o relatório do Censo de 2010 do IBGE, desde 1872 até 1970 a população católica 
diminuiu em apenas 7,9% e entre 1970 e 2010, 27,2%.  



práticas foram disseminadas junto a outras tradições da Nova Era e que as 

estatísticas ainda não possuem parâmetros para mensurar essas religiosidades – 

que, como Leila Amaral (2000) já destacou, são sincréticas e errantes. O certo é que 

elementos das tradições hindus – como yoga, meditação, vegetarianismo, ayurveda 

e shantala9 – são cada vez mais atrativos para os brasileiros.  

 

Uma experiência hindu 
 

Considerando tal panorama, a pesquisa da qual esta comunicação advém 

propõe investigar como o hinduísmo é vivido em um contexto cultural distinto 

daquele em que foi gerado. Para tanto, a metodologia conta com a observação e 

participação da pesquisadora em atividades de um grupo carioca que desde 1984 se 

organiza para estudar vedanta e aprender sânscrito e que, paralelamente, realiza 

rituais devocionais. Tal grupo é identificado como Vidya Mandir10 e se reúne em 

Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.  

De modo geral, os frequentadores desse espaço podem ser caracterizados 

como membros das classes médias urbanas, com formação universitária, situação 

econômica estável e acesso a bens culturais sofisticados. O grupo é composto 

majoritariamente por mulheres brancas de meia idade e também agrega um número 

significativo de pessoas que praticam ou dão aulas de yoga.  

Vale destacar que a experiência em foco advém de um movimento 

semelhante ao das primeiras Sociedades de Vedanta criadas na América do Norte: 

foi a disposição do Swami Dayananda (1930-2015) para ensinar ao público ocidental 

que atraiu a fundadora do Vidya Mandir a estudar na Índia entre 1974 e 1979. Desde 

então, os professores que ministram cursos regulares por aqui se formam no ashram 

do swami em Coimbatore11. Circunstância que conecta o grupo ao movimento global 

de difusão do hinduísmo. 

Além dos cursos pagos de vedanta, no Vidya ocorrem alguns eventos 

gratuitos como exibição de filmes e documentários, comemorações de datas 

                                                
9 O levantamento feito pelo IBOPE em 2012 revelou que há mais de 15 milhões de vegetarianos no 
Brasil <http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Dia-Mundial-do-Vegetarianismo-8-da-
populacao-brasileira-afirma-ser-adepta-ao-estilo.aspx>. A respeito do yoga, dados apontam que há 5 
milhões de praticantes no país <http://tv.estadao.com.br/geral,yoga-tem-cinco-milhoes-de-praticantes-
no-brasil,282149>. 
10 A tradução adequada para Vidya Mandir é templo de conhecimento. 
11 Informações disponíveis em: <http://www.vidyamandir.org.br/#!professores/> 



significativas e rituais. Desde Março de 2015, comecei a frequentar esses eventos. 

Acompanhei principalmente as execuções do ritual devocional nomeado de puja, no 

qual alimentos, flores, água, incenso e fogo – em cânfora – são oferecidos a 

Ishvara12. Através da oferta desses bens, diversas faces da existência material são 

simbolicamente oferecidas às deidades. Tais rituais acontecem semanalmente às 

sextas-feiras e uma vez na primeira terça-feira de cada mês. Nas pujas semanais há 

em média cinco pessoas presentes e nas mensais aproximadamente sessenta – 

dentre as quais, no máximo dez são homens.  

A partir de Agosto, comecei a participar de um curso sobre a Bhagavad Gita13 

e tenho acompanhado os significados, valores e demais representações caras ao 

grupo. A dinâmica das aulas é a seguinte: a professora lê os trechos da Gita em 

sânscrito, os alunos repetem a pronúncia e depois ela faz a tradução e inicia a 

exegese. As principais lições das aulas estão em associar o sofrimento a Maya – a 

ilusão, o transitório – e em reconhecer a plenitude e felicidade constituinte de todos 

– já que, de acordo com advaita vedanta, tudo é divino e perfeito em essência.  

 

Notas etnográficas 
 

Antes de avançar na descrição do caso, vale apresentar a minha posição 

como pesquisadora. Eu conheci o local pela internet, cheguei a campo sem ser 

convidada por ninguém e sem conhecer as pessoas envolvidas. Apresentei-me 

dizendo que era recém-chegada ao Rio e que me interessava pelo hinduísmo desde 

que me tornei vegetariana e comecei a praticar yoga.  

Por essa circunstância de minha inserção ali, tentei manter uma regularidade 

nas idas aos rituais para tornar minha presença mais confiável. E nesse tempo 

percebi que me apresentar às pessoas é tão valioso para estabelecer alguma 

comunicação quanto o é manter a disposição de conhecê-las, conhecer suas 

histórias de vida.  

A respeito de minha situação em campo, destaco ainda que pertenço à classe 

média, tenho 23 anos e sou morena/negra. Esses aspectos certamente são 

relevantes no contexto porque a ampla maioria dos frequentadores do centro de 

                                                
12 Ishvara é a personificação do princípio absoluto de Brahman como Senhor ou Deus, é o divino 
como deidade.  
13 Uma das epopeias que compõem o Mahabharata. 



estudos tem mais de 30 anos, mora em uma área valorizada da cidade e – pelas 

profissões e formações que identifiquei até agora – aparenta possuir uma situação 

econômica estável. Além disso, excetuando-se alguns indianos que moram no rio ou 

alguns outros que visitam o centro, os indivíduos são brancos14.  

Com esses aspectos declarados, apresento a seguir uma descrição do ritual e 

também os principais significados religiosos que circulam no ambiente da 

experiência em foco.  

 
O ritual 

 

Se tivermos em mente que o Vidya é um centro de estudos, é possível 

entender a razão de a principal deusa celebrada ser Saraswati, a deusa da 

sabedoria, e também o motivo de as pujas normalmente serem realizadas para Devi, 

o aspecto feminino do divino. Isso tudo exceto nas comemorações do nascimento de 

outros deuses. Ainda assim, em todos os casos, representações de Shiva, Ganesha 

e Vishnu sempre compõe o altar. 

Esse altar tem outra singularidade importante: na parede próxima a ele há 

imagens de mestres/gurus aos quais são atribuídos os méritos de todas as 

conquistas dos devotos. Isto porque o conhecimento védico é transmitido de pessoa 

a pessoa e cada uma delas pertence a uma tradição específica. Sendo assim, tudo 

que se aprende advém dos ensinamentos dos mestres precedentes. No caso do 

grupo, a linhagem de mestres se inicia em Shiva, passa por Shankara e hoje é 

representada por Swami Dayananda, que foi o mestre da professora fundadora do 

Centro. 

Propor essa descrição dos procedimentos do ritual requer algumas 

observações iniciais. É importante ter em mente que ele é realizado por um condutor 

e um auxiliar – ambos com formação adequada para executar o ritual. Sendo assim, 

todas as ações descritas nesta seção são executadas por esses indivíduos e os 

demais devotos ficam como expectadores e podem entoar os mantras quando os 

souberem. Outro ponto fundamental a ser notado é que todas as ações rituais são 

acompanhadas por mantras em sânscrito, qualquer movimento das mãos, do corpo, 

                                                
14 Achei significativo comentar sobre a cor de pele por conta de uma ocasião em que perguntaram se 
eu era filha de um casal de indianos que também frequentam o lugar há pouco tempo, indo apenas às 
pujas. 



o soar de sinos ou o ascender de velas, tudo é feito com cântico de mantras. 

Veremos tais aspectos com mais detalhes a partir de agora15. 

A puja se inicia ao acender uma lâmpada – uma chama em pavio de algodão 

embebido em óleo – que é saudada como representação do Senhor Ishvara. O 

responsável por dirigir a puja toma um gole de água e canta dois mantras para 

saudar o deus como imperecível e ilimitado. Em seguida, são feitas reverências a 

Brahma, Vishnu e Shiva16. O condutor passa, então, a bater nas têmporas com os 

nós dos dedos enquanto canta para Ganesha, removedor de obstáculos. Depois são 

feitos exercícios de respiração, os Pranayamas, acompanhados pela recitação de 

uma sequência mental de mantras. 

A próxima ação é colocar uma flor no altar enquanto se entoa um mantra que 

revela o objetivo da puja. Tal mantra pode ser traduzido como: “Eu faço a puja para 

o Senhor para receber Suas bênçãos, para eliminar sofrimentos que advém de 

ações erradas feitas por mim, para aquisição de autoconhecimento”17. Daí são 

entoados outros mantras, a água é salpicada para purificação da Terra e do assento 

e um sino é tocado para purificar a atmosfera. 

Finalizando essa primeira etapa da puja que direciona a devoção e realiza a 

purificação preparatória, o pote com água que será usado durante o ritual é 

decorado com pasta de sândalo e kunkum18 e adorado como representação do 

universo. Depois do mantra, algumas gotas da água contida nele são aspergidas 

sobre os utensílios e os condutores da puja para purificação. Então, é entoado um 

mantra que pode ser traduzido da seguinte forma: “O corpo é o templo do Senhor. O 

eterno Senhor está na forma do indivíduo. Que a impureza da ignorância seja 

eliminada, e que a puja seja feita com a visão ‘Ele sou eu’”19.  

A partir desse momento se inicia a puja propriamente. Flores, arroz e água – 

em um copo pequeno – são oferecidos aos pés dos deuses do altar. Sândalo e 

kunkum são passados nas estátuas – nos locais referentes ao terceiro olho, entre as 

sobrancelhas. Incenso aceso é ofertado em movimentos circulares à frente das 

                                                
15 Para evitar repetições no decorrer do texto, quando o agente não estiver declarado ou quando 
etapas sejam citadas sem menção ao mantra, que ação do condutor e a entoação de mantras sejam 
supostos pelo leitor.  
16 Os três são as principais expressões divinas do hinduísmo. Simbolizam respectivamente a criação, 
conservação e destruição. 
17 Mamopatta samasta duritaksayadvara / Sriparamesvara prityartham devapujam karisye. 
18 Cúrcuma queimada ao sol com suco de limão. 
19 Como todos os demais mantras, este também é entoado em sânscrito: deho devalayah proktah jivo 
devah sanatanah /tyajedajñananirmalyam so'ham bhavena pujayet. 



imagens divinas enquanto com a mão esquerda um pequeno sino é tocado. E, 

depois, uma lamparina é acesa e mostrada às deidades igualmente com os 

movimentos circulares e o soar de sino.  

Passa-se, então, à consagração. Água é aspergida sobre as oferendas, 

depois flores são direcionadas por movimentos circulares da mão direita até as 

deidades enquanto se toca o sino. Os alimentos são colocados aos pés das 

divindades – simbolicamente como arroz – e água em um copo. Em seguida, as 

luzes da sala se apagam e a cânfora é acesa e oferecida com movimentos circulares 

aos deuses. Enquanto isso acontece, os demais presentes fazem movimentos 

circulares em torno de si mesmos, em pé, no lugar em que estão. Depois, o condutor 

se vira às pessoas e apresenta o fogo, ao que elas direcionam as mãos e as levam 

às têmporas. Por fim, todos se curvam em direção ao altar. 

A luz se acende e os presentes voltam a sentar. O encerramento do ritual 

inclui alguns mantras para neutralizar equívocos eventuais durante a realização da 

puja e o canto de um stotram20 ao rio ganges, o Gangastrotam. Após o ritual, 

compartilha-se a Prasada – os alimentos já consagrados – entre todos os presentes. 

 

Alguns significados religiosos 
 

Há inúmeros detalhes sobre a disposição dos objetos no espaço de devoção, 

sobre os gestos e as vestimentas dos sujeitos e sobre os deuses, dentre outros 

aspectos, que poderiam enriquecer essa descrição. Porém, daqui em diante 

pretendo enfatizar o lado mais humano da experiência: os sentidos que os sujeitos 

lhe atribuem e os valores que, a partir e através dela, cultivam. 

Começo transcrevendo o que o responsável por conduzir a puja me disse no 

primeiro dia em que estive no Vidya: 

 
Na Puja nossa intenção poderia ser pedir para ganhar na loteria, por 
exemplo. Poderia até ajudar, provavelmente não ganharíamos, mas 
também seria possível. A questão é que aí teria que ser feita uma Puja para 
cada aspecto da vida que desejássemos. Aqui, a Puja é voltada para pedir 
clareza de mente, que vai dar a possibilidade de lidar com todas as 
situações que aparecerem nas nossas vidas. Clareza de mente leva ao 
autoconhecimento. É essa nossa intenção. (Depoimento de Rafael, 13 de 
Março de 2015) 

 

                                                
20 Strotam é um hino aos deuses com ritmo mais acelerado do que os mantras. 



A questão da clareza de mente também foi colocada por outras pessoas 

enquanto conversávamos, em outros dias. E pode ser descrita como a 

disponibilidade para o reconhecimento da relação do indivíduo com Ishvara, da sua 

identificação com o divino e sua participação na ordem cósmica21. Logo, ter uma 

mente clara e tranquila é importante para o autoconhecimento, ou seja, para 

descobrir e reconhecer a plenitude e a felicidade do ser que se é. 

Só que há mais: além da devoção, a disciplina também é necessária para que 

o indivíduo se qualifique à aquisição do conhecimento visado. Eu comecei a realizar 

para tal circunstância a partir da terceira ocasião em que visitei o centro de estudos. 

Nesse dia houve a estreia do documentário que conta a história de vida da 

professora Gloria22. E lembro que a retomada da noção de dharma em alguns 

depoimentos chamou minha atenção. Desde então, fui reconhecendo o valor dado a 

essa ideia pelas pessoas em seus discursos.  

Para entender um pouco melhor isso, em certo dia resolvi perguntar para 

minha professora de yoga23 o que significava. Ela me respondeu o seguinte: 

 
Dharma é o que eu devo fazer, o que você deve fazer, seu papel no mundo. 
É o seu propósito. Entende? Seguir uma vida de Dharma é seguir preceitos, 
fazer as escolhas corretas, seguir os valores universais (...) Tem tanta coisa 
para falar sobre Dharma, Thaís. Mas é isso de agir da forma certa mesmo 
que ninguém esteja por perto, porque aquilo volta pra você. (Depoimento de 
Carolina, 2 de Abril de 2015). 

 

Controlar impulsos, desejos e comprometer-se a agir de acordo com valores 

parecem ser os aspectos principais implicados na noção de viver uma vida de 

dharma. O yoga está relacionado a isso porque traz técnicas para equilíbrio da 

mente e do corpo. E pelo que entendi ao ler alguns textos publicados na página do 

Vidya24, a dedicação constante ao dharma é tomada como fundamental para 

alcançar o conhecimento do ser pleno que se é. 

Pude identificar a relevância disso em uma mensagem postada dias antes do 

aniversário do grupo na página de uma rede social: 

 

                                                
21 A concepção do divino pode até ser tomada como uma entidade a quem se deve direcionar 
pedidos, mas sempre está expressa em todas as coisas. 
22 “Kamala: Caminhos da Gloria” (2015). 
23 Comecei a praticar yoga em um estúdio coordenado por frequentadores do Vidya. 
24 http://www.vidyamandir.org.br/  



“O aniversário do Vidya Mandir ocorre no Ramanavami, o dia em que o 
Dharma é exaltado. A Puja do dia 7 também será em comemoração aos 31 
anos de existência do Centro de Estudos, quando uma grande lamparina 
será instalada e acesa pela primeira vez no espaço, simbolizando a chama 
do Dharma e do Conhecimento. Uma oração para que o Vidya Mandir 
continue sendo, cada vez mais, o grande farol para aqueles que buscam 
pelo autoconhecimento”.(Fonte: https://www.facebook.com/vidya.mandir.90) 

 

É possível perceber que alcançar o ser completo, divino e perfeito que se é 

pela devoção ao princípio cósmico, por uma vida de yoga e dharma e pelo estudo de 

vedanta sob a instrução de um mestre estão entre as principais orientações 

religiosas. Certamente há muitas outras ideias religiosas de força fundamental para 

a constituição do grupo. Mas por enquanto esse foi o caminho de sentidos que 

consegui acompanhar.  

 

Considerações finais 
 

O exercício proposto nesta comunicação foi, em um primeiro plano, o de 

localizar a pesquisa sobre devoção hindu em referência ao contexto histórico de 

incorporação do hinduísmo no quadro de religiosidades ocidentais e, mais 

especificamente, brasileiras. Foi sob tal panorama que apresentei um mapeamento 

preliminar do caso de um grupo carioca ligado a esse fluxo religioso.  

Com este intuito, o texto trouxe circunstâncias do cotidiano em campo, das 

atividades realizadas no espaço de devoção e também os discursos dos sujeitos e 

os significados por eles movimentados. Evidentemente, ainda há uma série de 

questões a serem enfrentadas nesse caminho. Preciso ir mais vezes a campo, 

conversar com as pessoas, entrevista-las e, igualmente, estabelecer interlocuções 

com as teorias antropológicas e propor análises.  

O esforço aqui apresentado não esgota a busca por significados da 

experiência religiosa hindu em nossa sociedade e tampouco dá conta da dimensão 

mais ampla do problema de pesquisa – que é compreender o hinduísmo vivenciado 

no Brasil como movimento e não só como experiência. A expectativa geral é que, 

com o curso dos estudos, os dados permitam pensar as necessidades – espirituais, 

emocionais – que esse tipo de religiosidade responde no contexto contemporâneo. E 

que, assim, a pesquisa possa contribuir à inteligibilidade da vida social além da 

esfera religiosa. 



Diante do fato de a investigação estar em um estágio inicial, não foi possível 

realizar amplamente esses objetivos. É importante, por exemplo, que a escrita 

ganhe densidade com os contextos – tanto de desenvolvimento da pesquisa quanto 

do registro social mais amplo – para escapar da tendência de exotização do grupo. 

Ainda assim, é válido considerar este texto como uma primeira imagem daquilo que 

é vivido e pensado pelas pessoas em foco.  
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