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Um termo da moda 

 O conceito weberiano do desencantamento do mundo ganhou notoriedade e entrou no 

fluxo de assimilação de conceitos sociológicos por diversos setores; tornou-se parte do jargão 

mais básico dos cientistas sociais e de todos os campos do conhecimento com preocupações 

filosófico-sociológicas.  Mas o desencantamento do mundo chegou mais longe: foi integrado 

pela “... língua geral não especializada, sem que no entanto saísse ofuscada a aura de sua 

potência lexical” (1). Sua popularização, sua crescente aparição nos debates trouxe à tona 

novos diagnósticos, novas apreciações sobre a forma como o indivíduo contemporâneo vê o 

mundo. Estas abordagens trouxeram à tona uma nova expressão – e uma pesquisa de 

sobrevoo na web o demonstra – igualmente popularizada, insistente e versátil – nascida 

antonímica na grafia mas sem perder em potência metafórica: o reencantamento do mundo. 

Um verdadeiro fashionable term. É só este novo conceito que vou me debruçar. 

  

1 O desencantamento do mundo 

 A primeira parte deste artigo consiste numa clarificação do conceito de 

desencantamento, pois ele terá daqui em diante um valor instrumental e comparativo. 

 Antônio Flávio Pierucci defende que há na obra weberiana dois empregos associados à 

expressão. Há o 1) desencantamento religioso do mundo, entendido como desmagificação, ou 

nas palavras do próprio Weber o “... desencantamento do mundo: a eliminação da magia 

como meio de salvação” (2). E não só. Falta ressaltar o segundo aspecto evocado pela acepção 

religiosa do conceito desencantamento do mundo: a desmagificação é seguida de uma forte 

eticização (moralização) da conduta prática. “Quando a religião moraliza „para valer‟, ela 

desencanta o mundo; e vice-versa, quando uma religião se desmagifica até o fim, não resta 

outro caminho àqueles que a seguem a não ser o ativismo ético-ascético no trabalho 

profissional cotidiano” (3). Desvenda-se, então, o fator decisivo para que uma religião 
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racionalizada desencante o mundo: carregar consigo um senso de dever que moralize o 

cotidiano, regendo a vida de forma duradoura, e não eventualmente. O mundo (não o do 

divino) possui agora um sentido único, total, que engloba toda a existência humana. E este 

sentido único é o alvo do 2) desencantamento científico do mundo. A imagem de mundo 

metafísico-religiosa é corroída pela moderna ciência empírica. Deste modo, a religião – que 

não pode oferecer o racional - oferece apenas uma visão de mundo subjetiva. E a ciência? Ela 

não pode sequer produzir visões de mundo. Por isso a ciência se apresenta como um poder 

irreligioso, alheio a tudo aquilo que se refere ao transcendente. Agora: 

 

A tensão entre religião e conhecimento intelectual destaca-se com clareza 

sempre que o conhecimento racional, empírico, funcionou coerentemente 

através do desencantamento do mundo e sua transformação num mecanismo 

causal. A ciência encontra, então, pretensões de postulado ético de que o 

mundo é um cosmos ordenado por Deus e, portanto, significativo e 

eticamente orientado. Em princípio, a visão do mundo, tanto empírica quanto 

matematicamente orientada, apresenta refutações a qualquer abordagem 

intelectual que, de alguma forma, exija um “significado” para as ocorrências 

do mundo interior. (4) 

 

 O mundo é, pois, analisável, explicável, calculável, “... um mundo sem deuses.” (5). 

Ele possui leis próprias (como as da natureza) e cabe à ciência desvendá-las.  E é só isto. 

Pode-se procurar, mas o mundo só oferecerá isto: a relação causal empiricamente observável 

e nada mais. Ei-lo, o desencantamento científico do mundo, primeiramente como uma 

inevitável perda de sentido, perda de significado.  

 

2 O reencantamento (religioso) do mundo 

 Depois de um esforço de clarificação dos conceitos weberianos ligados à temática 

desta pesquisa, empreende-se a partir de agora uma tentativa de sistematização dos textos que 

colocam a religião como via de reencantamento do mundo. 

 O primeiro resultado da pesquisa é a possibilidade de divisão dos autores em dois 

grupos: o primeiro vai buscar o sentido do reencantamento no próprio âmbito religioso, ou 

melhor, na esfera religiosa; o segundo identifica o reencantamento do mundo além da esfera 

religiosa, mas ainda como um reencantamento religioso do mundo, ou seja, de natureza 

religiosa. A exposição que se segue se guiará a partir desse primeiro recorte. 
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2.1 O reencantamento religioso do mundo na esfera religiosa 

 É claro que ao falar em reencantamento religioso se deve dispensar atenção para os 

estudos sobre a esfera religiosa (preferiu-se os termos weberianos ao invés de campo 

religioso). Por isso, a precedência cabe aos campos especializados que tratam da dinâmica 

desta esfera. Por isso, seguindo tal orientação, optou-se por apresentar, em primeiro lugar, 

uma parcela do debate exemplar que tem se desdobrado no Brasil. Antônio Flávio Pierucci 

tratou diretamente desta temática. Aos críticos da teoria da secularização Pierucci dirige a 

pergunta seguinte:  

 

… estaria a religião marcada para morrer no capítulo final da „grande 

narrativa‟ weberiana do macroprocesso de racionalização ocidental, uma vez 

secularizado o cristianismo por força de seu próprio desenvolvimento 

interno, do desdobramento lógico de sua própria imagem de mundo 

religiosa, vítima da astúcia da introversão que ele produziu e que acabou 

dando na razão técnico-científica e tecnocrático-funcional? Não, de modo 

algum. (6).  
 

 De fato a religião não morreu. A modernidade não conseguiu suprimi-la. É aqui que 

entra a questão da pluralização religiosa. Não seria esta o indicativo mais claro da presença 

atuante da religião na vida do indivíduo moderno? A retomada do seu papel de 

preponderância na sociedade moderna? Para Pierucci não. O quadro geral mostra uma 

vitalidade do sagrado, um borbulhar de novas modalidades de crença (ou novos movimentos 

religiosos), a reciclagem de outras e assim por diante. Para Pierucci isso não indica um 

“retorno do sagrado”: “... secularização sim, mas com mobilização religiosa; efervescência 

religiosa sim, mas por causa do aprofundamento da secularização.” (7). Sendo assim, por mais 

que se intensifique o fervor religioso, que cresçam o interesse e as adesões a novos grupos 

religiosos e a novas igrejas (aumentando ainda mais a dinâmica de combate e conquista) mais 

a secularização será impulsionada:  

 
Do meu ponto de vista, quero crer que, quanto mais esse alardeado 

fortalecimento da religião em nossa sociedade depender do aumento real da 

oferta de religiões e de sua diversificação interna, da extensão do leque de 

opções religiosas ao alcance de cada indivíduo, do crescimento numérico e 

da difusão/dispersão de organizações religiosas diversas entre si nas 

promessas que fazem para disputar as mesmas almas, tanto mais essa 

sociedade avançará no sentido de produzir para si, não o reencantamento 

do mundo, mas a dessacralização da própria cultura como condição de 

possibilidade do trânsito religioso legítimo dos indivíduos e grupos e, por 

conseguinte, da apostasia religiosa como conduta socialmente aceitável e 

individualmente reiterável, sem culpa. (8).  
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 Mas diante das afirmações de que as novas formas de religiosidades estão embebidas 

de um forte magismo, ele afirma, fazendo uma ressalva ao processo:  

 

... posso até mesmo falar em reencantamento – não o retorno a um mundo 

encantado, cujo sentido unitário a ciência moderna dissipou de uma vez por 

todas, mas sim e tão só a remagificação do campo religioso, da oferta 

religiosa” (9) [grifo nosso] 

 

 O reencantamento do mundo, enquanto a religião voltando a fornecer uma visão 

unitária do mundo, conferindo um sentido totalizante para o mundo, para Pierucci, não é mais 

possível. 

Num outro pólo deste debate estão os teóricos do “retorno do sagrado” que também 

travam sua luta em torna da ideia de reencantamento. Tornou-se exemplar desta tendência, 

Lísias Negrão. Ele afirma que a sociologia brasileira incorporou de forma acrítica conceitos e 

interpretações moldadas com bases em outras realidades sociais. Entre esses conceitos está o 

weberiano desencantamento do mundo. Impropriedade conceitual: ele foi mal aplicado à 

realidade brasileira. Para Negrão, ao construir o conceito de desencantamento: 

 

... referia-se o autor clássico, no contexto da gestação do mundo ocidental 

moderno, tanto à perda de conteúdos sacrais (seus „encantamentos‟), quanto 

à racionalização dos mesmos, internamente ao âmbito da religião. Além de 

boa parte dos sociólogos interpretarem-no como o avanço e predomínio da 

racionalidade científica no mundo moderno... (10).  

 

 Ele faz algumas observações importantes que devem ser colocadas em relevo. Em 

primeiro lugar, como os conceitos weberianos são historicamente construídos sua aplicação à 

sociedade brasileira é uma inadequação histórica. E, ainda: 

 

As análises de Weber foram válidas para um período encerrado da história 

do Ocidente: o apogeu da racionalidade num mundo desencantado, em que o 

sagrado se exilou. Mais recentemente vivemos o período dos chamados 

“retorno do sagrado” ou “revanche de Deus”, em que este mundo, de alguma 

forma se reencanta. Mesmo se considerarmos a realidade do Terceiro Mundo 

em geral e do Brasil em particular, em que o sagrado persistiu, é inegável 

que a religião aí se revitalizou, paralelamente ao reencantamento primeiro-

mundista (11). [grifo nosso] 

 

 Essa análise fica ainda mais evidente com a seguinte afirmação de Negrão:  
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Sustento que a sociedade brasileira não foi reencantada pelo simples fato de 

nunca ter sido desencantada. A própria religião dominante durante todo o 

período pré-republicano era e é altamente encantada, a ponto de o próprio 

Weber tê-la considerado um retrocesso no processo de secularização, 

comparativamente ao judaísmo. (12). [grifo nosso] 

.  

Por isso, tem-se um Brasil sem desencantamento, pois Brasil mesmo é o povo em 

geral e não apenas um pequeno grupo de intelectuais. Este - o povo - “... viveu a 

modernização da sociedade sem secularizar sua visão de mundo, compatibilizando de alguma 

forma sua vivência em um mundo industrial acentuadamente tecnificado com suas vivências 

religiosas densamente sacrais”. (13). Ou seja, quando fala de desencantamento do mundo seu 

foco está mais dirigido para os indivíduos e “... suas experiências com o sagrado...” (14) do 

que para as instituições sociais. O “sagrado” esta aí, vivo e vicejante. O projeto do 

desencantamento/secularização weberiano não foi levado a cabo. O desencantamento se dá 

pela luta entre magia e religião e a secularização se dá pela luta entre ciência (e tecnologia) e 

religião, sendo que é pela secularização que se dá a privatização da religião. A partir dessa 

demarcação, da apresentação do seu quadro conceitual, Negrão desenvolve ainda mais sua 

avaliação da sociedade brasileira, chegando à questão do reencantamento: 

 

Utilizei-me da expressão “reencantamento” por duas vezes, justamente 

porque a ressurgência religiosa se daria no plano das realidades culturais e 

das subjetividades, o que não implica em dessecularização, ou seja, retomada 

da influência da religião no plano socioestrutural. [...] Ao final, menciono a 

persistência do sagrado, no caso brasileiro. Com isso quis dizer que houve, 

no Brasil, uma persistência do encantamento. [...]. Reafirmo a 

impropriedade de se entender o desencantamento estritamente como 

desmagificação. O desencantamento em Weber é visto como processo que 

implica na “desmagificação da atitude ou da mentalidade religiosa” (Idem, p. 

43). Como processo, pode refluir (caso do catolicismo em relação ao 

judaísmo) ou intensificar-se e chegar ao seu ápice (caso do protestantismo 

ascético). Mas é um processo que transcorre na esfera da subjetividade... 

(15). [grifo nosso] 

 

 É importante reter isso: para Negrão a secularização é um processo estrutural e o 

desencantamento se dá na esfera subjetiva. No Brasil, não houve algo que se assemelhasse à 

mensagem profética racionalizadora e à implantação dos grupos protestantes (batistas, 

presbiterianos e metodistas) que seriam os herdeiros do potencial racionalizador “...neste 

contexto religioso prenhe de encantamento”. (16). 
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2.2 O reencantamento religioso além da esfera religiosa 

 

 As leituras acerca do tema do reencantamento conduziram ao estabelecimento destas 

(des)limitações, (des)fronteirizações: a religião não está confinada ao campo explicitamente 

religioso; não se enquadra, para usar termos weberianos, na exclusividade da esfera religiosa. 

Por isso, esse alargamento de horizonte leva a um sério questionamento até do que se entende 

por religião: 

 

Os conceitos de religião ou mesmo de campo religioso se tornaram um 

cobertor curto: eles não cobrem mais todas as modalidades, os espaços, a 

diversidade e a mutabilidade da experiência religiosa nos quadros da 

modernidade capitalista tardia. Está em processo um verdadeiro 

deslocamento ou uma transformação do religioso.[..]  A religião não deve 

mais ser procurada apenas em igrejas, templos e terreiros, onde ela se 

tematiza explicitamente, mas também lá onde ela não se chama de religião... 

(17).  

  

 É justamente a partir desse critério de deslocamento da “religião” que os autores que 

se seguem podem ser identificados. O primeiro autor é Raymond Lee, para o qual a ideia-

chave do reencantamento é, justamente, a do deslocamento do sagrado. Segundo Lee, a 

secularização corroeu o poder da autoridade religiosa e, ao mesmo tempo, abriu espaços para 

a elaboração de novas formas religiosas baseadas na experiência pessoal. Por isso, um recuo 

na participação religiosa não representa um recuo das crenças. Isso mostra que o paradigma 

da secularização não está obsoleto, mas deve ser visto de um ângulo diferente.  

 Há relação, portanto, uma dialética entre desencantamento e reencantamento. Pois 

mesmo a racionalização – e Weber mesmo o apontou – porta um elemento de intensificação 

do irracional: 

Em outras palavras, se o desencantamento pode abrir o caminho para os 

valores de uma ciência paradigmática e racionalizada, ele também pode 

destruir o apelo do irracional e tudo o que cai dentro do misterioso e 

esotérico. No entanto, a questão é: quais são as forças que ao 

desencantamento se opõem, ou descobrir o que no desencantamento, abre 

uma possibilidade de re-encantamento em um mundo racionalizado. (18). 

[grifo nosso] 

 

 Uma desconstrução precede a formação de novas crenças: 

... secularização como um produto do processo de modernização não pode 

significar apenas uma desconstrução antecede uma renovação formal e 

rearranjo destas crenças e práticas. O encantamento é, portanto, um processo 

concomitante de desencantamento, uma vez que se enfraquece, uma vez que 

revitaliza significados religiosos. (19). 
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 Antes de se submeter ao controles das instituições religiosas, os indivíduos têm acesso 

a um mercado de informações e conhecimentos a partir dos quais eles tomam as suas decisões 

fora das estruturas do desencantamento, o que acaba provocando uma desdiferenciação dos 

valores. Isso significa que as barreiras que antes separavam os valores desapareceram num 

mundo agora sem fronteiras: 

Sincretismo está evoluindo em uma perspectiva funcional: Este é o 

encantamento que consideramos como uma solução radical para o 

desencantamento, mas um como uma ferramenta para recuperar ou 

reinventar velhas crenças e esotéricas, ao mesmo tempo em vantagem de 

modernas tecnologias para melhorar o bem ser. [...] O encantamento ressalta 

essa busca do potencial humano para os canais de financiamento sincrético 

desenho de diferentes fontes de conhecimentos e práticas que transcendem a 

banalidade das crenças tradicionais. A exposição a sistemas alternativos de 

cura em um marco, encoraja os seguidores a continuar um experimento onde 

a magia é abastecido por uma aparente abertura para o Oriente. (20). 

  

 A Internet é vista por Lee como um meio pelo qual o indivíduo pode recriar os 

conhecimentos existentes, reencantando quem possui estes conhecimentos: 

No entanto, a secularização abriu espaços para a exploração individual de 

conhecimento místico inerentes a cada tradição e abriu o caminho para 

cruzar em potencial. Resumindo, a força centrípeta do desencantamento não 

pode resistir completamente à força centrífuga de reencantamento. Este 

movimento passivo, que altera o significado da religião no poder de 

dispersão do sagrado. (21).  

 

 Aqui o autor começa a discorrer sobre o que ele chama de dispersão do carisma, 

“dispersão do sagrado”, de “a imanência do sagrado” (22), “a sacralização da subjetividade” e 

“revitalização da experiência carismática individualizada”. (23). Para ele, se o carisma não 

pode ser distinguido de nossa experiência imediata do sagrado, ele deve ser aplicado à 

questão do reencantamento, que é a difusão dessa experiência no contexto do fim da 

modernidade/pós-modernidade.  Lee já aponta com suas reflexões que é necessário: 

 

Separar o sagrado do religioso, é sugerir que a experiência do sagrado não 

está presente apenas na religião. Não dá a profundidade da experiência do 

mesmo estatuto sagrado discursivas que, dado à prática religiosa formal. N 

Isto provavelmente não é possível num contexto de desencantamento, em 

que a racionalização das crenças representa uma tentativa de superar todas as 

formas de "superstição" em nome do progresso. O desencantamento tendeu a 

operar como uma dessacralização de todos os conhecimentos, de modo que 

mistificação não constitui um obstáculo ao progresso (24).   
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As sociedades pós-modernas chegaram ao ponto de não mais definir em controlar o 

sagrado: 

Isto significa que podemos repensar o problema e agora levantado por Max 

Weber, um século atrás, cerca de crenças e racionalizar a rotinização do 

carisma. Repensando essa questão, no entanto, exigem um novo quadro de 

análise centra-se na oposição entre o desencanto e reencantamento e seu 

impacto em mim como o proprietário de uma nova presença carismática. 

Seria, então, agir para perguntar também se essa (25). 

 

 Para Lee, existem,enfim, no interior de um mundo racionalizado mesmo, forças de 

resistência ao desencantamento. Uma delas é o Romantismo, por sua característica de justapor 

o “... o oculto e o esotérico” . Há, portanto, algo como um paradigma neo-romântico de 

realização de si, o único que pode vencer a herança do desencantamento, tornando-se assim 

vetor do reencantamento do mundo. (26).  

 Christopher Partridge enumera antes quatro tipos de teses da secularização: teoria do 

desaparecimento, teoria da diferenciação, teoria da desintensificação e teoria da coexistência. 

Ele explorou o desencantamento e o reencantamento ocidentais. Quanto ao desencantamento, 

afirma que ele foi emprestado de Schiller (27).  

 

O pensamento de Weber, que tem suas raízes no racionalismo iluminista, 

reivindica, como o faz, sem dúvida, mais a subsequente teorização da 

secularização - de que o desencantamento é um processo progressivo 

unilinear - não muito diferente da narrativa pessimista de Friedrich 

Nietzsche do Ocidente, que começa com o mito primitivo e termina com a 

"morte de Deus". [...] Dito isto, como veremos, embora alguns teóricos 

poderiam acolher o resultado proposto, Weber não. (28). 

 

 Ele lembra que o conteúdo de desencantamento é a transcendentalização de Deus que, 

portanto, não pode ser manipulado pela mágica, não sendo caprichoso e exigindo obediência; 

a ética é, portanto, secularizada, a mágica (e com ela o mistério, o milagre) é expulsa do 

mundo (29). 

 

Por conseguinte, tendo em conta que a secularização só é possível nas 

sociedades em que há uma clara distinção entre o religioso e o não-religioso, 

que as esferas do sagrado e o profano foram assim demarcadas é muito 

importante ... (30). 

  

 A afirmação central de Partridge é que o desencantamento do mundo é o precursor do 

reencantamento do mundo. A relação que ele explora é entre o desencantamento e a 
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religiosidade New Age. O mundo permanece secularizado, pois é a própria secularização que 

possibilita o surgimento de formas alternativas de religiosidade:  

 

 

Como veremos, e como [Peter] Berger sugere, a situação poderá ser menos 

uma secularização e mais uma recolocação da religião. Em outras palavras, 

podemos concluir que, como a religião dominante perde autoridade, novas 

formas de religião significativas expandirão para compensar. Por 

conseguinte, em última análise, qualquer desaparecimento aparente da 

religião é ilusório. Para aceitar esta posição geral, obviamente, não exige a 

grosseira  rejeição da secularização. (31). 

 

São formas destradicionalizadas de religiosidade popular. Ele fala de uma profunda 

transformação da religião e é assim que secularização deve ser entendida. Mas não como o 

processo de retorno para uma forma de cultura mágica (contra o argumento de que a magia 

não é mais a mesma e de que se estaria diante de paradoxo como uma magia desencantada), 

pois são formas destradicionalizadas de religiosidade popular: 

 

Mais uma vez, embora não se possa negar que como resultado do 

Iluminismo, ocorreram mudanças significativas no entendimento da natureza 

da magia, a sua legitimidade e eficácia, o argumento de que os sistemas de 

crença contemporânea constituem "magia desencantada" é falho. (32). 

 

 A secularização e o desenvolvimento de formas alternativas de religiosidade são dois 

aspectos do mesmo processo: 

 

Esta ênfase na vitalidade da religião não-tradicional dentro de um contexto 

secularizado é importante, no qual reencantamento está tomando lugar como 

“também um produto da, ou concomitante com”, secularização. (33). 

 

 A ideia central é mudança da religião para espiritualidade, da visão de um Deus 

pessoal para um Deus espírito (espírito universal, força vital). Por isso é necessário rever o “... 

que nós temos tornado usado chamar “religião”. (34). A ideia básica de Partridge que é a 

afirmação contemporânea do espiritual e não do religioso, uma mudança da religião para a 

espiritualidade: 

 

Espiritualidade, por um lado, é entendida por aqueles fora da Igreja para ser 

profunda perseguição. Por isso, ocidentais contemporâneos podem não ser 

“religiosos”, mas tampouco muitos são seculares; eles são “espirituais”. (...) 

Espiritualidade é vital e subversiva. Espiritualidade rompe fronteiras. 

Espiritualidade é vida-elevada.  Religião está ocupada em catalogar. Religião 

está interessada em compreender a experiência (antes que eu creia, 
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simplesmente experiencio). Religião pertence para o passado. Religião é 

coleção morta de palavras. Religião é o fim da vitalidade. (35). 

 

 Este interesse na religiosidade alternativa não é um fenômeno novo, bem 

exemplificado ao recurso à ioga e ao reiki. “Reencantamento não tradicional está vindo a um 

longo tempo...” (36).   

Quanto à arte David Morgan, afirma que Weber lamentava a situação da humanidade 

e, por isso, recorreu ao poema de Schiller (Os deuses da Grécia) no qual o poeta faz a uma 

elegia ao falecimento destes, de sua natureza e de sua arte encantadora. Com o Puritanismo a 

vida moderna torna-se como os deuses antigos, vazia e desencantada. A magia foi eliminada. 

Mas, para Morgan é justamente na arte que se pode encontrar um potencial para reencantar o 

mundo: 

 

A arte nunca deve procurar apenas a imitar a realidade, pois o resultado será 

uma servil falta de imaginação e um fracasso inevitável. Ao contrário do que 

desejam para o mundo material, os artistas devem desenvolver uma forma 

desinteressada de ver uma visão estética, o que Schiller chamou de "uma 

apreciação desinteressada e incondicional de aparência pura". A arte foi um 

re-encantamento do mundo, não com deuses, mas com o jogo da 

imaginação. (37 [grifo nosso] 

 

Assim ele não coloca o desencantamento como forças opostas, mas paralelas: 

 

Muitos estudiosos desde o século XX têm apontado para crescentes sinais de 

que o encantamento é uma parte fundamental do programa de 

desencantamento da modernidade. O florescimento da religião é apenas um 

deles. [...] E assim o mundo da arte. (38).  
 

 Morgan chama esse processo de "sacralização da arte ..." (39) reclama, reclamando 

para o artista o papel de um profeta de um "... movimento da iluminação espiritual ... "(40). A 

arte é o exercício do poder original de sonhar, de estabelecer não uma relação de domínio, 

como se faz a partir da ciência moderna e o consumo: 

O que quer que seja, se admitirmos que o encantamento é uma forma 

humana de conhecer, nós não deveríamos nos surpreender com o desejo dos 

artistas e de um grande número do público para fazer e apreciar a arte que 

envolve significado espiritual. [...] É muito mais fácil ignorar ou rejeitar com 

um rolo de um dos olhos o que Kandinsky e muitos desde que adotaram 

como "o espiritual na arte". Quando a arte assume significados espirituais, 

que exigem do intérprete profissional uma experiência que ultrapassa os 

limites mais estreitos e mais defensáveis da crítica formalista, o jornalismo 

do mundo da arte, o conhecimento da artistas e suas obras, e a habilidade em 

fazer arte e cultivar uma carreira profissional. Que instituição vai apoiar 
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decisões sobre a valência espiritual da arte, se não a igreja ou a sociedade 

teosófica ou alguma associação comparáveis dos místicos? (41).  

 

 Essa seção sobre o reencantamento religioso além da esfera religiosa termina com 

Michel Maffesoli. Isso não quer significar que ele representa um resumo das posições e 

menos ainda o autor que trabalhou a questão do reencantamento do mundo enquanto 

deslocamento da religião de forma mais explícita. Justamente pela impressão de Maffesoli 

passar ao largo do tema da religião (por não se prestar a devida a atenção a poucas mas 

incisivas afirmações suas) é que suas reflexões tomam um lugar de relevância no conjunto do 

trabalho.  

 Não é demais afirmar que em Michel Maffesoli se encontra um autêntico arauto do 

reencantamento do mundo. A ideia é quase onipresente em sua obra. Por isso,  antes de tudo é 

importante percorrer um pouco essas afirmações, para delas extrair o que compete a este 

trabalho. Portanto, eis a pergunta: de que reencantamento Maffesoli está falando? 

 

De fato, depois do período do “desencantamento do mundo” (Entzauberung 

de Weber) postulo que estamos assistindo a verdadeiro reencantamento do 

mundo... Digamos, resumindo, que antes umas massas se dividem em tribos, 

ou antes tribos se dividem em massas. Este reencantamento utiliza como 

principal cimento uma emoção ou uma sensibilidade vivida em comum. 

(42).  
 

 Olhando para a “época pós-moderna” ele fala explicitamente de um paganismo 

remanescente, baseado na fruição de prazeres, no frescor do instante, na intensidade do 

transitório. Esse é um paganismo que se insurge como uma impiedade contemporânea contra 

a essência cristalizada do cristianismo: 

 

... na concepção econômica da existência ou na procura de segurança 

proposta pelas diversas instituições sociais. É contra precisamente esse 

"cristianismo" que se insurge a impiedade contemporânea. O aspecto juvenil 

de sua efervescência, o "frescor" de suas revoltas, a procura exacerbada do 

gozo, multiforme, no presente, tudo isso o conduz a ver o "mundo" antigo 

como sua pátria de origem. (...) Trata-se do regresso ao antigo, ao arcaico, 

que é próprio da pós-modernidade. Como se, para além de um parêntese 

moderno-cristão (...), para o melhor ou para o pior, no cotidiano e no 

paroxismo, de uma maneira suave ou, ao contrário, nos excessos destrutivos, 

se encontrasse o aspecto sublime e trágico da beleza do mundo. (...) (43).  
 
 

A pista está colocada por Maffesoli. A modernidade, ou melhor, o parêntese 

moderno-cristão, foi substituída por uma nova etapa, pós-moderna e pagã, na qual 
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superabundam “orientes” míticos intrusos. Maffesoli recorre à linguagem metafórica, mas seu 

vocabulário não deixa de aproximá-lo linguagem mítico-religiosa, esotérica. Ele está falando 

de uma força supra-individual, seja essa força o Outro, o social (expressões nitidamente 

hipostatizadas), que concede ao indivíduo a sua existência por meio de uma paixão 

compartilhada:  

  

Nesse sentido é que podemos compreender a força do regresso ao arcaico e a 

pregnância de figuras emblemáticas e de outros arquétipos no cotidiano. O 

fenômeno dos grupos de fãs nas novas gerações não é senão de uma forma 

paroxística destas múltiplas adesões vividas sem mesmo se lhes prestar 

atenção. É assim que “participamos” magicamente com tal cantor de rock, 

com um certo ídolo esportivo, com um tal guru religioso e intelectual, com 

tal líder político. Participação que gera uma comunhão quase mística, um 

sentimento comum de pertença. (...) No limite, cada tribo pós-moderna terá 

sua figura emblemática como cada tribo, stricto sensu, possuía, e era 

possuída, por seu “totem” (44) 

 

O indivíduo é levado a uma forma de plenitude, “uma participação mágica ao 

estranho”, “que é da ordem do sagrado, como o qual cada um se comunica”. Em outras 

palavras “... há alguma coisa que, a partir do que é visível, imanente, culmina no invisível, 

transcendente”. (45).  

O que é, então, o reencantamento do mundo? O reencantamento é o fenômeno de 

intemporalidade, a reafirmação cíclica de caracteres e maneiras de ser antropologicamente 

enraizadas – os arquétipos (do herói de guerra ou do esporte, por exemplo). Temos, na ética 

estética, uma dimensão sacral que retorna, que se expande e se retrai sem compromisso, mas 

agora, mais do que nunca, com toda força: 

 
...De minha parte, ao contrário daqueles que continuam analisando nossas 

sociedades em termos de individualismo e de desencantamento, já mostrei 

que o que parece estar na ordem do dia remete antes a uma espécie de 

tribalismo, que tem por vertente um verdadeiro reencantamento do mundo. 

A partir do que é visível, imanente, há algo que leva ao invisível. Ao 

transcendente. Acontece que nas sociedades pós-modernas, essa força de 

união, esse “maná” é quotidiano, é vivido aqui e agora, e encontra sua 

expressão em uma transcendência imanente de coloração fortemente 

hedonista. Assim, o que prevalece não é mais o indivíduo, isolado na 

fortaleza da sua razão, mas o conjunto tribal, que se comunica ao redor de 

um conjunto de imagens que consome com voracidade. (46). 

 

 A linguagem a qual Maffesoli recorre faz pensar numa forma deslocada de religião. 

Mesmo que ele afirme que as tribos contemporâneas estão arraigadas no regresso de formas 
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arcaicas arquetípicas, como partes de estruturas antropológicas fundadas no inconsciente 

coletivo. 

  

Devemos dizê-lo, graças à imagem compartilhada, tais copulações místicas 

escapam, amplamente, ao juízo moral. Devastam uma visão de mudo de 

essência contratual, posto que assim o indivíduo racional e dono de si, 

protagonista do “contrato social” moderno, tende a perder-se, podia dizer-se 

a “consumir-se”, na comunidade da que é, inteiramente, tributário. O ideal 

moral está bem provido para dirigir ao indivíduo racional. É impotente frente 

ao (res)surgimento dos imaginários tribais. (47). 

 

 O intelectualismo e o racionalismo, para ele, estavam sempre ocupados em separar as 

diferentes esferas da natureza humana. Mas o corpo passa a ser, por meio de sua exacerbação, 

o lugar onde há o empenha na conquista e na defesa de toda intrusão, o que Maffesoli chama 

de “... „religância‟ imaginal” (48). 

. As novas formas de agregação, as tribos, compartilham de sentimentos religiosos. O 

que lhes funda o laço é a religiosidade: “É nesse sentido que a religiosidade, os sicretismos 

religiosos ou filosóficos constituem o que tenho chamado o fio condutor.... (49). A música 

(especialmente o hard rock), o teatro, o turismo de massas e outras comunhões com a 

natureza representam uma “...espécie de “chamanismo” difuso que se capilarizou em nossas 

sociedades civilizadas”. (50). Assim Maffesoli recorre à noção de corpo místico que 

caracteriza o corpo social: 

 

Espécie de “corpo místico” que possui uma “aura” original, e que se 

expressa nas múltiplas comunhões nas que todos e cada um somos 

“captados”, nas quais aquele se perde e, conforme o adágio “quem perde 

ganha”,  adquire um excedente de ser. (51). 

 

 Neste capítulo foram apresentados diversos espaços relativos à religião que são 

tomados como indícios de reencantamento. No próximo capítulo surge o reencantamento 

científico do mundo. 

A preocupação inicial estava concentrada em perceber qual o uso dos conceitos weberianos 

numa diversidade de autores. Esse olhar inicial oferece pistas para entender a dispersão de 

usos dos conceitos weberianos. 

 O conceito por ele cunhado, o desencantamento do mundo, é tomado de empréstimo e 

utilizado de diversas formas, mas se podemos ao menos insinuar duas delas: ele aparece ora 

como um conceito restrito, englobando quase exclusivamente os processos de desmagificação 
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e perda de sentido, ora como um conceito amplo, seja como uma desmistificação, 

desmitificação, perda do “mistério” da religião, recuo do sagrado ou mesmo o seu fim da 

religião e tantas outras expressões próximas e aparentadas; e ainda, como uma forte alusão a 

uma postura de desencanto, de desilusão uma forma cinzenta de mirar a contemporaneidade, 

desesperança, resignação, deslocando o termo encantamento da sua origem semântica ligada à 

prática mágica. 

 Além da confusão entre o autêntico significado do conceito desencantamento do 

mundo (nascida principalmente de más traduções do sintagma die Entzauberung der Welt) há 

associações rápidas deste com racionalização e secularização. Esta mesma confusão faz 

nascer novos conceitos imiscuídos. 

 Quanto ao primeiro grupo pode-se entender o reencantamento no sentido de uma 

remagificação da esfera religiosa. Mas indo além desta, a insistência dos autores do segundo 

grupo gira em torno de um conjunto bem específico de características que se pode chamar de 

denominador comum: pode-se ver no reencantamento do mundo, em primeiro lugar, o 

processo de deslocamento (déplacement) e substituição (réplacement) de comportamentos e 

concepções “religiosas” para outras esferas não-religiosas (profanas), com a consequente 

sacralização destas esferas. Da mesma forma que como um processo interno à esfera religiosa 

leva a uma passagem da religião (aqui entendida como uma mediação formal, 

institucionalizada de ligação com o divino) para a espiritualidade (um cultivo da 

transcendência de modo autônomo em relação às pertenças estabelecidas, tradicionais e 

dogmas). E isso se pode identificar mesmo nas tribos contemporâneas, como Maffesoli 

mostrou.  
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