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 Ao se tratar de temas como Nova Era, paraciência, pseudo-ciência e 

religiosidade no cenário contemporâneo, deparamo-nos com o inevitável campo das 

incertezas e de expressões plurais e fragmentadas – campo, este, que traz uma óbvia 

e incômoda dor de cabeça aos chamados paradigmas científicos. Além dos já citados 

termos frágeis, a pós-modernidade, campo em que se insere este estudo, é, por si só, 

uma construção teórica embrionária.  

 Comecemos pela pré-modernidade, a qual se convencionou nomear 

determinadas organizações culturais em que a tradição e a centralização de poder 

imperam, caracterizadas, principalmente, pela hegemonia da Igreja, que tenta 

responder às angústias do homem, fazendo prevalecer uma moral quase 

homogeneizada. Obviamente, este conceito não se refere a uma noção temporal 

contínua (primeiro a pré, depois a própria modernidade, seguida pela pós), já que 

podemos pensar na epistemologia grega como manifestação de um pensamento 

moderno, contemporaneamente e até mesmo em uma fase anterior às manifestações 

pré-modernas.  

À modernidade cabem inúmeras características, mas praticamente todas as 

explicações conceituais convergem para temas, como: a racionalidade, a ciência como 

paradigma, a idéia de evolução, o homem como centro. A modernidade rejeita o poder 

das tradições, a autoridade da Igreja e de seu principal ator, Deus. No campo do 

trabalho, emergem as forças de produção, excessivamente desgastantes para o 

indivíduo, visando um progresso industrial.   

Anthony Giddens (1991) considera os fenômenos da atualidade como típicos de 

uma “modernidade tardia”, em que o trabalho transformou-se em foco de uma tensão, 

um conflito entre a confiança e o risco. Trata a religião e as tradições como pontos de 

confiança nesta sociedade instável. O autor rejeita, portanto, a idéia de pós-

modernidade, defendida por alguns autores, entre os quais se insere principalmente 

Lyotard (1998) e Baudrillard1.  

                                                
1 O filósofo, falecido recentemente, foi um dos defensores da pós-modernidade, baseando seu 
pensamento na crítica ao consumismo excessivo, na constatação da fragmentação dos discursos e na 
realidade como sendo um simulacro, uma falsa imagem que distorce o sentido das coisas. Lida 
principalmente com temas como: realidade virtual, hiper-realidade, simulacros. Cf. BAUDRILLARD, Jean. 
Simulacros e Simulação. Retratos d`água, 1991. 



 2 

Para Giddens, os novos movimentos religiosos estariam inseridos ainda no 

contexto da modernidade, já que rejeitam a tradição como norteadora da vida das 

pessoas. Para ilustrar esta não aceitação institucional e tradicional, Silas Guerriero 

(2000, p. 2) afirma: 

 

Fruto do processo de secularização, o não comprometimento com as instituições 
religiosas não apenas levou grande número de pessoas a buscar sua “religião 
pessoal”, como também possibilitou pertencer a uma religião sem aceitar, 
necessariamente, tudo aquilo que ela proclama como Verdade.  

 

Até este ponto, podemos perceber tais mudanças como “conseqüências da 

modernidade”, como quer Gidddens. Entretanto, se analisarmos a fragmentação dos 

discursos, não estando estes mais unidos em torno do mesmo eixo – ciência – 

podemos começar a pensar em uma “pós-modernidade”. Este argumento, porém, não 

é tão simples como se apresenta de pronto. Mesmo o efeito da fragmentação de 

discursos, sendo um deles as novas formas de pensar a religiosidade, ainda está de 

certa forma submetido à ciência.   

Para clarificarmos esta afirmação, partamos para a definição do conceito de pós-

modernidade. Há muitas tentativas no sentido de conceituar este termo e já 

começamos pela constatação de que estamos longe de uma unanimidade. Entretanto, 

alguns pontos de convergência podem ser citados. Para Fernando Magalhães (2005, p. 

191), a pós-modernidade 

 
refere-se ao esgotamento e à exaustão da modernidade, à negação das 
certezas, ao fim das grandes narrativas – à emancipação progressiva da 
humanidade, da razão e da liberdade pela ciência ou pelo trabalho, à 
transformação do saber diante do desenvolvimento das ciências, particularmente 
da micro-eletrônica e das tecnologias de informação, e ao advento da sociedade 
de imagens. Em suma: a pós-modernidade sugere um novo estilo de vida que 
emerge com as transformações das velhas sociedades industriais em 
sociedades do conhecimento e dos serviços, pondo fim aos universalismos, 
substituindo-os pelo fragmento.  

 

 O “fim das grandes narrativas” nos lembra que o principal metadiscurso da era 

moderna foi a ciência. Esta embasava os argumentos, traçava o elo entre a causa e o 

efeito dos fatos, desenhando um mundo justo e lógico, dispensava a intervenção de 

Deus, colocando o homem no “umbigo” do universo, e, finalmente, trazia um 

prognóstico feliz à humanidade: a possibilidade de controlar o futuro, de dominar a 

natureza com os recursos tecnológicos e científicos, projetando um amanhã sem 

doenças, sem falhas e conseqüentemente feliz a todos os seres.  
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 Lamentavelmente, não somos todos felizes, as doenças e imperfeições ainda 

permanecem, alguns efeitos continuam sem causas aparentes e sem uma lógica 

explicativa, os fenômenos naturais cada vez mais nos espantam e apavoram – tenha-

se em mente o impacto do mais novo tópico de discussão: o aquecimento global – e 

para tornar ainda mais complexo o quadro, o homem, na ressaca da modernidade, 

adoece da alma, com depressões, pânicos, transtornos obsessivos, desilusões e com o 

grande mal das metrópoles: solidão. 

 O colapso da ciência como solução dos males e da razão como expressão 

evolutiva do homem deu lugar às emoções, irracionais, alógicas, contrárias à 

manutenção do progresso – já que depressão prejudica o rendimento do trabalhador, e 

traz, em conseqüência, baixo lucro e produtividade – negadas em um universo 

preparado para os acertos... Estas emoções, condição natural da existência humana, 

estavam à sombra do racionalismo higiênico da modernidade. Cabe frisar uma 

característica que considero tipicamente pós-moderna: a erupção, ou o derramamento 

emocional, contido durante dois ou três séculos, e que pode ser observado em diversos 

setores humanos.  

Primeiramente, hoje não é de bom tom as empresas negligenciarem aspectos 

pessoais do trabalhador. Os departamentos de Recursos Humanos esforçam-se para 

“humanizar” as corporações, dando mais espaço para as nossas imperfeições. Da 

mesma forma, os veículos de comunicação expõem as fragilidades de determinados 

personagens sociais, visando a identificação do público com as mesmas. A Psicologia, 

tão positivista em seu início, abre espaço a correntes menos ortodoxas, integrando em 

seu vocabulário mensagens “holísticas”. Os Direitos Humanos, proclamados como um 

mote a ser seguido nas diretrizes judiciárias, trazem apelos caracteristicamente 

emocionais. A Economia pauta-se em marcadores psicológicos das relações entre 

países e figuras políticas. Até mesmo a Medicina (quem diria?) teve de acatar a 

chamada humanização dos hospitais e da Saúde. 

Alguns afirmariam que estas novas preocupações não passam de expressões 

de uma ética, ainda racionalista, que tenta normatizar as relações humanas. Esta 

afirmação não é descartável, porém não podemos deixar de notar que dar ênfase às 

emoções tornou-se uma obrigação moral da sociedade contemporânea, diferentemente 

de outros momentos históricos, nos quais a emoção era relegada a uma categoria de 

segunda classe, algo incômodo e execrável, que deveria ser eliminado, desde sua raiz, 

do comportamento humano.  
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Nas religiões também se pode observar claramente o derramamento emocional. 

A Nova Era propõe-se a ser um tempo de fraternidade, de apoio mútuo, de uma 

organização social sem distinções, em que as pessoas se unem pela espiritualidade, 

em torno de uma sensação de pertencimento à energia cósmica. O próprio nome já 

traz um anúncio reformulador e tornou-se uma metáfora de um ideal de sociedade. 

Na mesma direção, as paraciências reivindicam lugar às “bizarrices irracionais” 

que a modernidade desprezou: a existência de extra-terrestres, a correspondência 

entre o movimento dos astros e o comportamento humano, os fenômenos paranormais, 

as medicinas ditas alternativas, a Física Quântica, entre outras.    

 O curioso é que os discursos paracientíficos buscam apoio e respaldo nas 

velhas formas do saber. A chamada paraciência afirma-se como “sócia” do ocultismo, 

estabelecendo um parentesco não direto com o mesmo, como uma prima de segundo 

grau. Entretanto, ela reivindica o status de ciência, visando firmar sua legitimidade e 

colher os frutos sólidos desta última, amadurecidos por séculos de historicidade. Este 

artigo não se propõe, obviamente, a discutir a autenticidade científica dos conteúdos da 

paraciência, mas sugere uma reflexão sobre este movimento do pensar.   

Mesclam-se crenças com ensinamentos científicos. Dado o fato de que o quê se 
tem por verdade hoje é aquilo que foi comprovado pela ciência, busca-se, 
inclusive, provar as coisas ditas pela religião, pois assim pode-se falar em voz 
alta aquilo em que se crê sem medo de ser visto como um crédulo e ingênuo. 
Chamo isso de “crença na descrença”. É, de forma clara e assumida, uma 
crença em alguma “coisa” ou alguma religião, mas uma crença que precisa de 
“comprovação científica”, uma crença cética. É preciso falar que só se aceita 
aquilo que é comprovado.(GUERRIERO, 2000, p. 2). 

 
Embora não diretamente, Guerriero toca em um ponto importante: a pós-

modernidade não rompe abruptamente com os paradigmas modernos, ao contrário, 

utiliza-se dos mesmos para dar suporte àquilo que mais causava aversão a estes: as 

“crendices”. Portanto, neste ponto está, penso, o cerne do que podemos chamar de 

pós-modernidade: o derramamento emocional, aliado a um aparato moderno de 

compreensão dos fenômenos. Ou seja, uma tentativa, ainda que tortuosa e não 

estruturada, de integrar razão e emoção. Obviamente há uma tensão clara entre estas 

duas expressões, tidas comumente como antagônicas e, muitas vezes, como 

adversárias. Mas a razão não mais domina soberanamente, sem que algo ameace seu 

trono. As emoções chegam com a carga explosiva de alguém que fora humilhado por 

anos a fio. 
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Neste sentido, Baudrillard (2004) afirma que a “irracionalidade” pós-moderna 

transforma-se em uma “nova fonte de energia revolucionária”, a partir da força das 

“maiorias silenciosas”, que leva à falência os poderes e saberes.    

Portanto, contrariamente ao que previam os argumentos da ciência positivista 

acerca das “crendices” e do “pensamento mágico”, o homem, já no século XXI, tendo 

passado pelo banho mental do racionalismo, tendo desenvolvido progressivamente a 

Medicina, a Genética, as Ciências Humanas, a Física, tendo passado por guerras e se 

reestruturado frente a elas, tendo se aproximado de objetivar um dos estudos mais 

subjetivos na área humana – a Psicologia e o funcionamento da mente – ainda 

mantém-se crente, supersticioso, esotérico... Não mais podemos, portanto, encarar 

este fenômeno como “fruto de uma ignorância e ingenuidade de pensamento”. Como 

encará-lo, então, daqui para diante? 

 Eduardo Diatahy de Menezes (1998, p. 4) afirma que “tem sido justamente do 

interior (...) da ciência e do racionalismo, na sua investigação mais avançada, que têm 

surgido os propósitos mais ousados no sentido de uma síntese entre os resultados de 

seu labor e as formulações da parapsicologia, por exemplo”. Ou seja, ciência e 

paraciência parecem indissociáveis e estranha e incomodamente conectadas. O autor 

ainda cita a afirmação de Eddington, um físico, dando respaldo a esta discussão: “A 

matéria-prima do universo é o espírito” (MENEZES, 1998, p. 5).  

 Esta curiosa frase aproxima universos a princípio antagônicos: religião e ciência, 

trazendo uma conseqüente perigosa associação entre matéria e não matéria. Espírito, 

afinal, é um conceito de domínio exclusivo das religiões? Ou é um fenômeno, como 

qualquer outro? Ora, se a ciência se propõe a investigar qualquer fenômeno existente, 

por que o ataque frontal em relação aos estudos esotéricos, alternativos e 

paracientíficos? Seria uma forma de defesa de território, diante de uma ameaça de 

proporções ainda incertas? Seria um resquício de presunção e onipotência caducas em 

função do tão sonhado “progresso”, que agora veste o uniforme do inimigo? 

 O fato é que quanto mais intensamente a ciência protege seu terreno, mais 

desordenada e freneticamente pululam segmentos “concorrentes” à mesma, com o 

intuito de serem absorvidos pelo discurso científico. A ciência, com sua demarcação 

excessivamente rigorosa do seu campo de atuação, atrai para si a praga que quer 

exterminar, já que deixa lacunas explicativas fundamentais no pensamento 

contemporâneo, rejeitando-se a admiti-las e criando, desta forma, um poder paralelo. 
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. Alimentando-se da lógica voraz do utilitarismo e consumismo, e embasadas nas 

necessidades deste consumidor ávido por construir um universo próprio de 

significados, as paraciências desfilam, com a tranquilidade de um governante apoiado 

pelo povo, a despeito de todas as críticas. As “maiorias silenciosas” estabelecem novos 

poderes, ligando-se a movimentos que, embora reivindiquem o status da ciência, 

concretamente, não necessitam do mesmo para sobreviver.  

 Neste ponto reside um dos sábios pensamentos destas maiorias silenciosas 

pós-modernas: inversamente ao que faz a ciência, ao negar a emergência de novas 

formas de compreender a vida, aquelas elegantemente agregam os conhecimentos 

tradicionais às suas concepções. 

 Agregar, incluir, somar, multiplicar, integrar, distribuir... Permitir a liberdade, 

igualdade e fraternidade – quem diria que um dos lemas fundamentais da era moderna, 

agora em sua versão menos teórica, mostraria-se como um fantasma a assombrar sua 

própria raiz? Já fazem parte de nosso vocabulário idéias como holística, cosmos, 

integração corpo-mente, Deus como energia, terapias para auto-conhecimento e 

desenvolvimento da mente, Era de Aquário... Imagens e metáforas pós-modernas que 

nos remetem à grande fraternidade na qual se inserem todos os homens, irradiando um 

“sentimento de pertencimento ao todo”. 

 Estas metáforas soam como palavras diferentes acerca de uma mesma idéia, a 

qual não se sabe exatamente o significado. A extensa citação abaixo ilustra o papel 

das metáforas no âmbito pós-moderno: 

 
Ao se tentar explicar uma metáfora, certamente corre-se o risco de fazer alguma 
construção teórica sofrível, de mau gosto. Para Davidson2 a metáfora não é uma 
mensagem, não tem um conteúdo cognitivo a ser decodificado, sendo um ato 
inusitado no meio do processo comunicacional que, embora tenha efeitos de 
grande impacto sobre o ouvinte, não pretende lhe dizer coisa alguma. É claro 
que uma metáfora, depois de algum tempo, se for saboreada e não cuspida e 
esquecida, pode então se adaptar a um jogo de linguagem existente ou forjar um 
novo jogo de linguagem e, então, se literalizar, ou seja, ganhar valor de verdade. 
(...) Entretanto, em um primeiro momento, ela não é uma explicação e não tem 
valor de verdade, uma vez que não está nos quadros do jogo semântico 
tradicional. Por isso mesmo, seu lançamento em uma conversa é muitas vezes 
espontâneo, e quem a lançou pouco sabia o que ela significava (ela não 
significava!) Assim, é provável que o movimento negro, na época de seu auge, 
não saberia explicar o que era black is beautiful! Do mesmo modo, agora seria 
uma péssima idéia tentar explicar o que é gay is good. Não há paráfrase nem 
explicações para gay is good, e qualquer tentativa destrói rapidamente a 
metáfora e todo o movimento de impacto que ela causa na mentalidade 
conservadora. Todavia, apesar de não ter mensagem, ela é forte o suficiente 
para estar envolvida com a busca de criação de novos direitos democráticos, 

                                                
2 Donald Davidson, filósofo. 
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como, por exemplo, a discussão, em vários países, sobre a legitimidade do 
casamento entre pessoas do mesmo sexo, pois, afinal, gay is good! 
(GHIRALDELLI, 2000) 

 
 Neste sentido, cabe concluir que os novos movimentos religiosos, bem como a 

explosão esotérica contemporânea, estão inseridos em um campo de expressões 

lingüísticas o qual a ciência, aparentemente, com suas exaustivas tentativas de 

definição de termos, jamais terá acesso real ao seu significado, e menos ainda terá 

poder de desvitalizar seu discurso. São os anúncios da Nova Era.  
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