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ESPIRITUALIDADE NA VELHICE: UM DESAFIO PARA O CAMPO 

RELIGIOSO BRASILEIRO 

 
Anna Cristina Pegoraro* 

 
RESUMO: Este texto pretende discutir como o estudo do campo religioso brasileiro pode ser útil para a 
pesquisa sobre a espiritualidade na velhice. O campo religioso brasileiro vem se mostrando complexo e 
plural nos últimos anos. Paralelamente, o país se encontra em franco envelhecimento populacional, o que 
nos leva a reflexão, mudança de paradigmas, além de nos impor desafios.  O campo religioso brasileiro já 
não se apresenta mais hegemônico como há 30 ou 40 anos atrás, assim como o perfil etário da sua 
população. Assim sendo, os idosos pesquisados fazem parte deste campo religioso brasileiro atual, com 
toda a sua complexidade e amplitude. Acompanhamos a busca cada vez maior de um conforto espiritual, 
de um sentido que faça a vida valer a pena ser vivida por parte de pessoas de várias idades, inclusive os 
idosos. A população idosa, acima de 60 anos para os países em desenvolvimento como o nosso, é o foco 
da nossa pesquisa. O presente trabalho tem a intenção, de início,  de analisar alguns aspectos do campo 
religioso brasileiro. Em seguida, será discutido o conceito não menos complexo, de espiritualidade para, 
finalmente analisar as contribuições do campo religioso brasileiro na pesquisa sobre a espiritualidade na 
velhice. 

PALAVRAS-CHAVE: Campo Religioso Brasileiro. Religião. Espiritualidade. Velhice. 

ABSTRACT: This text aims to discuss how the study of the Brazilian religious field can be useful for 
research on spirituality in old age. The Brazilian religious field has been very complex and plural in the 
last years. In addition, the country is in free ageing population, which leads us to reflection, change of 
paradigms, in addition to imposing challenges. The Brazilian religious field is no longer hegemonic like 
30 or 40 years ago, and the age profile of its population. Therefore, the researched elderly are part of this 
current Brazilian religious field, with all its complexity and scale. We increased the search of a spiritual 
comfort, a sense that makes life worthwhile to be enjoyed by people of various ages, including the 
elderly. The elderly population, over 60 years for developing countries like ours, is the focus of our 
research. This work is intended, initially, to examine some aspects of the Brazilian religious field. Then, 
the concept will be discussed no less complex, for spirituality, to finally examine the contributions of the 
Brazilian religious field in the research of the spirituality in old age. 
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 Introdução  

 
 

Este texto propõe refletir sobre o campo religioso brasileiro e de que maneira ele 

pode colaborar para a pesquisa sobre a espiritualidade na velhice. Comenta o 

desenvolver deste campo e como ele se apresenta no contexto social atual, com alguns 

comentários sobre sua história até os dias atuais. Faz uma proposta a observar o 

conceito de espiritualidade e esta em paralelo com a velhice. Objetiva refletir sobre 
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quais contribuições  o campo religioso brasileiro pode acrescentar à pesquisa sobre 

espiritualidade na velhice. Iniciaremos por uma consideração com relação ao campo 

religioso brasileiro. 

 

O Campo Religioso Brasileiro na contemporaneidade 
 

Falar de campo religioso brasileiro me leva a pensar sobre o conceito de campo 

religioso. Danièlle Hervieu-Léger, em seu livro “La religion pou mémoire” comenta que 

 “Em sua acepção mais comum, a noção de “campo religioso” 
emergiu ao mesmo tempo em que se desenvolviam as teorias da 
secularização, para designar o resultado do processo pelo qual as 
sociedades modernas dão à religião um espaço próprio e estritamente 
delimitado”. ( HERVIEU-LÉGER, 1993, p.158).1 

 

E qual será esse espaço que a nossa sociedade brasileira está oferecendo às 

religiões no Brasil contemporâneo? 

Busco responder esta questão fazendo  uma leitura do campo religioso brasileiro 

na contemporaneidade, principalmente sobre as alterações sofridas por este campo nas 

últimas décadas. Em alguns momentos, sinto necessidade de comentar um pouco sobre 

a história deste campo, pois a riqueza de contribuições para a formação deste campo 

religioso  brasileiro da atualidade, não pode ser melhor compreendida sem este retorno 

necessário. 

Houve uma mudança relevante, de 1970 até hoje, com relação ao campo 

religioso brasileiro. A Igreja Católioca, até então hegemônica no país, tem visto seu 

número de seguidores diminuir com passar dos anos, ao mesmo tempo que o número de 

pessoas “sem religião” crescem, juntamente com o aumento de seguidores das Igrejas 

pentecostais e neopentecostais. Tomo por base a relevante pesquisa realizada por 

Alberto Antoniazzi, sobre as religiões do Brasil, com base nos dados do senso de 2000 

                                            
1 Dans son acception la plus ordinaire, la notion de “champ religieux” a émergé, en même 
temps que se  développaiente les théories de la sécularización, pour désigner le résultat du 
processus para lequel les sociétés modernes ménagent à la religión un espace propre et 
strictement délimité. (HERVIEU-LÉGER, Danièle. La religión pour mémoire. Paris: Les Éditions 
du Cert, 1993). 
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do IBGE. Ele traduz de forma clara a atual situação, complexa e pluralista, que o campo 

religioso do Brasil apresenta: 

“O Brasil, até os anos 70 do século XX, parecia um país católico, onde 
a religião católica não era só a da maioria, mas quase monopolizava 
crenças e atitudes religiosas. O Censo de 1980 registrou, pela primeira 
vez na história do Brasil, uma porcentagem de católicos inferior, 
embora de pouco, a 90%. Como vimos, tal porcentagem, diminuiu nos 
censos seguintes: 83,3% em 1991 e 73,9% em 2000. Temos assim, um 
processo de diversificação religiosa em que crescem as religiões 
evangélicas (tradicionais ou pentecostais) e os “sem religião”. 
(ANTONIAZZI, 2004, p.14)”. 

Este quadro tão bem estudado por Antoniazzi, vem nos mostrar que o nosso país 

hoje está atravessando um período de grandes mudanças. Observamos que o campo 

religioso não obedece a uma única direção (BRANDÃO, 1990, p.113), inclusive no 

Brasil, pois muitas são as influências recebidas por este campo desde a sua colonização. 

Influências principalmente portuguesas, espanholas, italianas, indígenas e africanas. 

Estas influências nem sempre bem acolhidas, principalmente pela Igreja Católica, foram 

se deixando perfurar pelas tradições religiosas dos senhores de engenho ao mesmo 

tempo que se diluíam entre os costumes da terra. Sérgio Buarque nos apresenta um 

trabalho de estudo e pesquisa surpreendente em seu livro “Raízes do Brasil”, onde 

verificamos com clareza e minúcias essa grande mistura de crenças e costumes que 

coloriu, e ainda colore, nem sempre de cores alegres, o nosso campo religioso e social, 

como ele mesmo coloca: 

“Somos desterrados em nossa terra, pois nossos costumes, formas de 
convívio, instituições e idéias foram trazidos de outras terras e 
mantidos em ambientes desfavoráveis e hostis. (HOLANDA, 1995, 
p.31)”. 

O “caráter brasileiro”, no final do séc. XIX era influenciado pelas origens 

portuguesas, espanholas e aborígenes e o que o distinguia destes povos era o “(...) fato 

de que as maneiras de pensar e de agir dos brasileiros apresentavam sempre uma 

mistura de elementos culturais de origem diversa”. (QUEIROZ, 1995, p.60). O 

sincretismo foi valorizado pelos jovens intelectuais e artistas brasileiros na década de 

20, pela integração de elementos culturais diversos em uma única fonte o que, para eles 

era sinônimo de democracia. (QUEIROZ, 1995, p.69-70).  E, para que esta nova 

condição religiosa não se soltasse completamente de suas raízes originais da terra, 
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foram criadas “configurações originais” que reafirmariam uma personalidade própria e 

“constituíam uma realidade em si, suscetível de verificação e avaliação”.(QUEIROZ, 

1995, p.79). Como ela conclui: 

“Patrimônios culturais antigos e novos (dos quais os cultos e as 
religiões fazem parte) são compostos de valores, de comportamentos, 
de práticas “que duram”; isto não quer dizer que eles não sofram 
mudanças através do tempo. (...) O curso do tempo não pode ser 
deixado de lado nos estudos referentes às ciências sociais; sua 
presença inevitável e constante faz com que nunca um patrimônio 
cultural seja igual a ele mesmo de um momento para o outro pois ele 
está em processo constante de reorganização e, portanto, de criação”. 
(QUEIROZ, 1995, p. 80-81).  

Uma das razões que mais contribuíram para o enfraquecimento da hegemonia 

católica no Brasil em meados do séc. XX foi o desgaste das relações da Igreja com o 

regime militar, resultando, também, “no rompimento relativo de sua aliança com o 

Estado e a elite”. (...) Acrescente-se a isso a emergência e a consolidação  nos anos 60-

70 de uma igreja dos pobres que, por seus métodos e formas de atuar, promoveu a 

“secularização” da experiência religiosa popular”. (MONTERO; ALMEIRA, 2000,s/p.). 

Estas mudanças contribuíram para um panorama mais diverso a partir do meio 

do séc. XX, pois com a perda da hegemonia católica, foram criadas condições para o 

exercício de uma liberdade religiosa refletida numa experiência social de grande 

amplitude. (MONTERO; ALMEIRA, 2000,s/p.). “O declínio da hegemonia católica 

teve como conseqüência mais visível o crescimento de outros cultos. (...) a adesão dos 

fiéis a outras religiões se fez em detrimento da filiação ao catolicismo.”(MONTERO; 

ALMEIRA, 2000,s/p.).  

Pierre Sanchis comenta que “”A moderna”, a identidade religiosa brasileira 

tornou-se, pois, múltipla”. (...) Inaugura-se assim um grande laboratório de mestiçagem 

cultural, quer dizer, em terreno religioso, de sincretismo”. (SANCHIS, 1999, p.213; 

225). “O campo da “religião dos brasileiros” parece-nos assim em plena mutação. Não 

só se modifica o mapa das religiões, mas, quem sabe, a própria “religião” perde sentidos 

tradicionais e antigas funções, enquanto adquire novos. (SANCHIS, 1999, p.239). Em 

outro texto, Pierre Sanchis comenta a diversidade do campo religioso brasileiro hoje, em 

“plena mutação”:  
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“Há duas ou três gerações, falar em “religião dos brasileiros” seria 
apontar quase que exclusivamente para o catolicismo. Isso mudou. 
Hoje o catolicismo constitui cada vez mais uma das religiões, entre 
outras, dos brasileiros, e num movimento diversificador que se 
acelera. (SANCHIS, 2001, p.10). 

Um sincretismo que compõe um mosaico que transita entre as religiões cristãs, 

afro  (afro-brasileiras que têm influências do cristianismo), orientais e que foi 

acontecendo desigualmente por todo o  país. Segundo o historiador José Honório 

Rodrigues, “somos uma república mestiça, étnica e culturalmente. Não somos europeus 

nem latino-americanos. Fomos tupinizados, africanizados, orientalizados e 

ocidentalizados. A síntese de tantas antíteses é o produto singular e original que é o 

Brasil atual.” (RODRIGUES, apud HOORNAERT, 1991, p.13). 

Espiritualidade na velhice 

Estudar e pesquisar a espiritualidade na velhice no campo religioso brasileiro 

atual é um grande desafio. Ao escrever este artigo refleti várias vezes sobre o objeto da 

minha pesquisa.  A complexidade do tema levou a ampliar meu olhar em direção à 

profundidade do universo de cada um, e, principalmente, do velho, que contém uma 

riqueza muito maior de experiências que o tempo lhe colaborou. O conceito de 

espiritualidade é um conceito muito amplo e, também, muito complexo. 

Etimologicamente: 

  “Espiritualidade que deriva do latim spiritus, que significa “sopro”, 
em referência ao sopro da vida”. Envolve também o sentimento de 
gratidão pela vida, o desenvolvimento de ver o sagrado nos fatos 
comuns, de remeter a uma questão universal referente ao significado e 
ao propósito da vida, de ter fé, de amar, de perdoar, de adorar, de 
transcender o sofrimento e de refletir sobre o significado da 
vida(Sommerhalder e Goldstein apud Freitas, p.1307, 2002).  

Segundo Leonardo Boff, “a espiritualidade é uma das fontes primordiais, 

embora não seja a única, de inspiração do novo, de esperança alvissareira, de geração de 

um sentido pleno e de capacidade de autotranscendência do ser humano”. (BOFF, 2001, 

p.9). Boff comenta que o Dalai Lama considera espiritualidade como algo que produz 

mudanças no interior das pessoas. (BOFF, 2001, p.14). Pensando nestas colocações 

percebo o quanto venho observando pessoas idosas comentando sobre suas 

transformações interiores e buscando essas transformações, no decorrer do meu 
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trabalho.  E quem é o velho? A Organização Mundial de Saúde considera idoso as 

pessoas a partir de 60 anos de idade, para países em desenvolvimento como o nosso. 

Nos países desenvolvidos as pessoas são consideradas velhas a partir de 65 anos. 

Compreender as dimensões da espiritualidade pode nos levar a refletir sobre a 

dinâmica do envelhecimento. Espiritualidade, como já foi colocado anteriormente, é um 

conceito bastante amplo, podendo também ser compreendido como uma reflexão sobre 

o significado da vida.  A compreensão das dimensões da espiritualidade  proporciona 

uma visão mais abrangente da dinâmica do envelhecimento.  Partindo do pressuposto de 

que o idoso tem uma espiritualidade mais acentuada, questiono como as pessoas que 

atingiram a velhice se vêem na dimensão existencial?  Qual esta relação entre velhice e 

espiritualidade? Seria possível identificar um retorno à espiritualidade na velhice ou ela 

sempre foi permanente na vida destas pessoas? 

 

Nosso país enfrenta a irreversível situação de envelhecimento populacional. 

“Um indicador básico de que os indivíduos de uma população estão envelhecendo é o 

simples crescimento do número absoluto de pessoas mais velhas. (BERQUÓ, 2004, 

p.11). Segundo o IBGE em 2004,  para cada cem jovens havia 25 idosos no Brasil e a 

expectativa de vida média do brasileiro aumentou  quatro anos  mais de 1991 a 2004 

elevando para 71,7 anos. (Folha de São Paulo, 12/04/2006). Nos próximos 20 anos, a 

população idosa do Brasil poderá ultrapassar os 30 milhões de pessoas e deverá 

representar quase 13% da população. Em 2000, segundo dados do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística),  a população de 60 anos ou mais de idade era de 

14.536.029 de pessoas, contra 10.722.705 em 1991. 

Além do enfrentamento de problemas de ordem social, familiar, educacional, 

previdenciário e de saúde pública, nos deparamos também com as questões existenciais. 

O aumento da expectativa de vida e a promessa cada vez maior de longevidade pela 

medicina, nos tem feito refletir sobre o desenvolvimento da espiritualidade no homem. 

A estudiosa do envelhecimento Anita Liberalesso Neri, comenta: 

 “Prolongar a vida sem propiciar um significado para a existência não 
é a melhor resposta para o desafio do envelhecimento (...) a vida 
necessita de um significado” (Neri, p.132, 2001). 
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A espiritualidade é uma reflexão sobre o significado da vida. Para Frankl, a 

essência da espiritualidade é o impulso de buscar significado e propósito para a 

existência(...) e que a espiritualidade tem sido vista como a base emocional e 

motivacional para a busca por significado. (Sommerhalder e Goldstein apud Freitas, 

p.1307, 2006). Ao desenvolver este significado da sua existência, o sujeito desenvolve 

condições de sobreviver às situações mais difíceis de sua vida. (...)”não é possível dar 

sentido, mas somente encontrar o sentido”. (FRANKL, 2003, p.27).  O pensamento de 

Frankl vem de encontro com o pensamento e Antoniazzi que diz que que “não é a busca 

de Deus ou da verdade que anima essas experiências religiosas: é a satisfação de 

necessidades pessoais”. (Antoniazzi, p.17, 1998). A religião vem tentando responder a 

vários questionamentos que o próprio envelhecimento traz. A fé tem sido colocada 

como responsável pela superação de momentos difíceis enfrentados pelos idosos. 

Segundo Viktor Frankl  “a religiosidade só é genuína quando existencial, quando a 

pessoa não é impelida para ela, mas se decide por ela”. (FRANKL apud FREITAS,  

p.55, 2006). 

Finalizando esta parte deste artigo, ilustro com mais um pensamento sobre 

espiritualidade, de Faustino Teixeira: 
“A espiritualidade não é algo que ocorre para além da esfera do 
humano, mas algo que toca em profundidade sua vida e experiência. 
A espiritualidade traduz a força de uma presença que escapa à 
percepção do humano, mas ao mesmo tempo provoca no sujeito o 
exercício de percorrer e captar esse sentido onipresente. Daí se poder 
falar em experiência espiritual enquanto movimento e busca do 
sentido radical que habita a realidade.” (TEIXEIRA, 2005, p. 15). 

 

Campo religioso brasileiro e espiritualidade na velhice 

Diante de todos os aspectos trabalhados até o momento neste artigo com relação 

ao campo religioso brasileiro na contemporaneidade e a espiritualidade na velhice, farei 

a tentativa de relacioná-los, uma vez que os idosos brasileiros fazem parte  deste campo. 

Assim considerando, este campo pode ser um instrumental teórico que irá colaborar 

para maior compreensão do objeto de pesquisa em questão.  

Ao buscar sentido para sua existência, o indivíduo idoso vai poder escolher 

como desenvolver sua espiritualidade, seguindo ou não uma religião específica. Em um 
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campo religioso tão diversificado como o nosso, muitas são as possibilidades para o 

idoso que busca se afiliar a uma crença que responda melhor aos anseios da velhice. 

Podemos observar o pensamento de Mauro Passos, na colocação: 

“A manifestação religiosa tem-se tornado, cada vez mais, uma opção 
pessoal que pode ser alterada durante a vida. Em pleno século XXI, o 
ser humano continua procurando a alternativa da fé para resolver seus 
problemas, expressar seus sentimentos e ativar a memória coletiva”. 
(PASSOS, 2002, p. 165). 

 

A pluralidade do campo religioso brasileiro atual também vem nos apresentar 

uma mudança no papel do velho nas religiões. A sabedoria do velho, suas experiências e 

até mesmo sua idade avançada, sofreram alterações quanto a sua valoração na sociedade 

moderna, principalmente nos grandes centros. Podemos exemplificar com uma breve 

citação do próprio catolicismo do final do século XIX, onde pela precariedade de 

representantes religiosos legais, foram criados formas alternativas do catolicismo, 

considerados por alguns estudiosos como preservação e não criação do próprio 

catolicismo. (QUEIROZ, 1995, p.64).  Uma dessas criações foi o catolicismo rústico, 

ainda preservado nos dias de hoje em locais mais isolados do país, tem como figura 

principal o “agente do culto”. Na falta de padres, “tais grupos isolados criaram figuras 

santificadas, locais ou regionais”,  como os agentes do culto, “cuja função era preservar 

conhecimentos, realizar ritos, manter vivas as manifestações religiosas”. Suas funções 

eram passadas de pai para filho, ou ser adquirida por vocação individual. “Neste último 

caso, havia uma aprendizagem junto a um “agente do culto mais velho e experiente””. 

(QUEIROZ,1995, p.65).  

A valoração do respeito é a valoração da ética. Essa postura e faz ampliar uma 

reflexão expandindo esse respeito social ao respeito a si próprio, ao longo caminho 

percorrido em uma existência e ao, muitas vezes doloroso, retorno ao centro de si 

próprio. Tentar fazer contato com essa essência única que cada um de nós traz em seu 

interior é um desafio para todos os seres humanos, em especial ao indivíduo 

envelhecente.  

Considerando o pensamento de Frankl com relação ao sentido da vida e, 

considerando também, o fato do idoso estar descortinando a consciência da finitude, me 

pergunto: ele teria ou não que buscar uma religião? O sentimento de pertencimento não 
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necessita especificamente estar ligado ao exterior, mas também ao interior do ser, ao seu 

eixo, a si próprio. É o desenvolver da espiritualidade no exercício do espírito, na sua 

horizontalidade, dicotomizada da religião. É uma escolha. 

Envelhecer é um processo dinâmico. Muitas são as mudanças enfrentadas pelo 

indivíduo idoso até chegar a fase mais adiantada da vida. Muito aproveitou do benefício 

da esperança. Escolho terminar este artigo com a frase: “A vida é uma inteira jornada 

iluminada pelo sol da consciência espiritual”. (PORTAL, 2004, p.72). 
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