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 O último censo do IBGE de 2000 trouxe como novidade o seguinte dado: um dos 

índices que sofreu maior mudança entre o censo de 1990 e 2000 foi o de filiação religiosa, 

confirmando o que Pierre Sanchis denominou de “irreversível declínio institucional do 

catolicismo” (SANCHIS, 1999): 88% da população se declara católica em 1980; 80% em 1991, 

74,9% em 1994, e 73,8% em 2000 (PEREIRA, 2002). O declínio do catolicismo está associado 

ao crescimento do número de pessoas que se caracterizam como “evangélicos”, espíritas e 

outros, bem como ao número de pessoas que declararam não ter uma religião que passou de 

1,6% da população em 1980 para 7,3% em 2000. 

Observa-se o fenômeno progressivo da passagem da situação de monopólio do 

catolicismo para uma abertura gradual de espaço para outras religiões, entre as quais se 

destacam "as evangélicas", denominação que engloba o protestantismo tradicional e as igrejas 

pentecostais. 

Estamos diante de uma diferente realidade religiosa no país, que “ainda não veio à luz”, 

conforme explica Pierucci (2002), o que constitui o tema da religião como um tema atual para 

reflexões, análises, pesquisas, com lugar assegurado na sociedade contemporânea. As recentes 

transformações pelas quais passa o campo religioso brasileiro têm constituído a preocupação de 

fundo de diversas discussões. 

O resultado dessas mudanças se percebe não somente no número de instituições 

religiosas que aparece no cenário brasileiro, mas também apresenta um dado novo que se refere 

à preocupação com a visibilidade, entendida como a manifestação concreta da identidade 

religiosa traduzida no uso de camisetas, colantes em automóveis, logotipos em fachadas de 

prédios, adereços, etc. Até mesmo os católicos que ainda compõem a maioria da população 

brasileira posicionam-se diante dessa visibilidade e assumem as mesmas práticas, com uma 

presença mais marcante na mídia, colantes de terços e santos nos carros, adereços de todos os 

tipos.  

 

                                            
* doutora em Antropologia Social pela USP/SP 
** mestre em Educação pela UNICAMP 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 2

  
Figura 1:Exemplos de adesivos utilizados em veículos 
Fonte: Imagens geradas no decorrer da pesquisa - 2008 

 

Tanto a dimensão mais individualizada quanto a de grupos específicos se amplia no 

cenário brasileiro dando retaguarda para que as pessoas assumam a sua religiosidade. Como 

exemplo tem-se as Igrejas Protestantes e Pentecostais se unindo em um bloco denominado de 

“bancada evangélica” na Assembléia e nas Câmaras Federal e Municipal. A participação de 

lideranças religiosas múltiplas em debates nos momentos críticos da vida política, econômica e 

social da população brasileira, o aumento do número de programas radiofônicos e televisivos de 

diversas linhas religiosas, além da presença de personagens em telenovelas que representam 

determinados segmentos religiosos constituem também circunstâncias que refletem as mudanças 

no perfil do brasileiro com relação à sua religiosidade. 

Estas mudanças todas sugerem que os conflitos religiosos relatados na Historia estariam 

amenizados e que há tolerância em torno da diversidade de vivência religiosa. Indicam que 

houve aceitação da multiplicidade de práticas, de modos de pensar, de agir e de sentir dos 

diferentes grupos religiosos. No entanto, são constatações que pedem uma análise cuidadosa no 

que se refere à tolerância ou intolerância religiosa no sentido de averiguar em que medida 

conflitos estariam ou não presentes. 

A partir destas colocações questões relevantes se levantam para reflexão: 

1) De que forma as práticas religiosas atuais geram tolerância ou intolerância? 
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2) A formação de blocos religiosos indica a inexistência de conflitos entre os componentes 

desses grupos? 

3) Em que medida as práticas religiosas que geram visibilidade refletem a identidade de fé? 

Embora responder a estas questões não seja objeto deste estudo nesta etapa, é 

fundamental ressaltar que elas permeiam toda a abordagem do tema. 

 

Identidade e Visibilidade Religiosa 

O conceito de identidade no qual se baseiam as idéias que circulam por este 

texto considera que a identidade social constitui-se da imagem de si, para si e para os 

outros, sem deixar de lado um elemento dessas definições que necessariamente escapa 

ao indivíduo e, por extensão, ao grupo: o Outro. Não é possível construir uma auto-

imagem isenta de mudança, de negociação, de transformação em função dos outros. A 

construção da identidade é um fenômeno que se produz em referência aos outros, em 

referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que 

ocorre mediante negociação direta com outros, ou seja, a identidade é negociada. 

Do ponto de vista das instituições religiosas, no entanto, o pluralismo antes de 

possibilitar a identidade negociada, pode representar uma ameaça à identidade, na 

medida em que este pode significar uma perda do controle sobre os sentidos e os bens 

simbólicos produzidos em seu interior. Esta ameaça gera muitas vezes atitudes de 

exclusivismo, de delimitação um círculo restrito de adeptos; de tolerância, que as abriria 

para a acolhida em seu interior da fragmentação produzida no campo religioso, ou de 

intolerância diante dos critérios da aceitabilidade, da admissibilidade, da credibilidade 

necessárias à negociação direta com os outros. (STEIL, 2001)  
Para melhor entender os processos recentes de afirmação de identidade dentro do campo 

religioso no Brasil e averiguar até onde estes processos refletem atitudes de tolerância ou 

intolerância é importante rever como foi constituído este campo historicamente.  

Traçar o campo religioso atual do Brasil não é uma tarefa fácil. É preciso olhar para 

uma convivência, geralmente conflituosa, de mais de 500 anos que já se iniciara antes mesmo 

da chegada dos colonizadores portugueses em 1500, e que, a partir desta data passa por 

transformações radicais. Por um lado temos as diversas formas de religiosidade das inúmeras 

tribos indígenas povoadoras do continente americano, o Cristianismo Católico que se impôs 

com o processo de colonização, e as formas de religiosidade de origem africana. Num segundo 

momento o país se abre para os povos do mundo todo, o que permite a entrada de outras crenças 

e instituições religiosas: o Cristianismo Protestante histórico, o Cristianismo Ortodoxo, o 
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Judaísmo, o Espiritismo Kardecista, o Islamismo, o Budismo, o Confucionismo e o Xintoísmo, 

estas religiões inicialmente restritas quase que por completo ao âmbito de suas próprias 

comunidades étnicas e culturais. O século XX, especialmente a partir da sua segunda metade, é 

o palco de novas ocorrências no campo religioso: a proliferação de grandes igrejas Pentecostais 

como a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus, para citar 

algumas; o crescimento no número de grupos para-pentecostais (SIEPIERSKI, 2003) como as 

Testemunhas de Jeová, as Igrejas dos Santos dos Últimos Dias (Mórmons) e de religiões 

orientais “revisitadas” (BRANDÃO, 2004) como o Seicho-nô-iê, a Igreja Messiânica e o 

Budismo Sokagakai, além do surgimento de novas religiões que dificilmente poderiam se 

enquadrar como qualquer outra já existente. Algumas possuem práticas e cultos religiosos que 

nem chegam a constituirem-se como religiões formais, mas tem uma presença considerável na 

população, como é o caso da pajelança na Amazônia, Do Santo Daime e do Culto de Jurema). 

Outras chegaram a graus de complexidade e diferenciação consideráveis, ampliando sua 

abrangência até para o exterior, com o é o caso do Candomblé e da Umbanda. 

Em momento algum pode-se afirmar que a convivência entre os participantes desta 

variedade de formas de crença tenha sido amigável, tranqüila, ou igualitária. Desde o primeiro 

momento da colonização o Catolicismo tentou impor-se sobre os outros grupos limitando sua 

atuação, eliminando suas lideranças. O trabalho de evangelização, de catequização, de 

convencimento foi acirrado. Em alguns casos o isolamento dos grupos permitiu a sua existência; 

em outros, o silêncio, o segredo, a camuflagem garantiram a sobrevivência, a re-elaboração, o 

fortalecimento.  

A chegada de novas religiões ampliou a diversidade e não eliminou o conflito, uma vez 

que há uma hegemonia da Igreja Católica Apostólica Romana. Esta diversidade explode na 

segunda metade do século XX, porque, onde havia uma certa unidade e uma estabilidade 

consolidada, passa a existir uma diversidade tanto no interior de algumas religiões quanto entre 

as religiões. 

Ao lado de “formas puras” e “de origem”, existem derivações, 
divergências, novas experiências pessoais e coletivas de lidar com o 
sagrado e tornar uma experiência de sentido, tornada uma fé 
compartilhada como uma crença, em uma religião em que elas 
acabam se configurando culturalmente. (BRANDÃO, 2004, p.267.) 

 
No contexto desta multiplicidade, as igrejas cristãs, representadas no Brasil 

principalmente pelo Catolicismo e pelo Protestantismo em suas várias formas, constituem a 

imensa maioria dos brasileiros que afirmam possuir uma religião (cerca de 90% - SANCHIS, 

1999). Este índice numérico, numa leitura qualitativa esconde uma grande fragmentação interna 

que indica que todo este processo de ampliação do campo, com novos surgimentos e inovações 
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sobre o já existente, foi, e é acompanhado de esforços dirigidos à conquista de legitimidade 

dentro do campo.   

A constatação de que a realidade mais ampla descrita acima se manifestava de forma 

concreta em uma cidade de médio porte como o  Município de Batatais –SP, levaram, a partir 

do ano de 2003 a uma investigação mais próxima. 

 

Visibilidade religiosa em Batatais – SP 
Batatais, cidade do interior de São Paulo com 51.112 habitantes, é tradicionalmente 

católica, com colégios confessionais masculinos e femininos, presença de irmandades laicas, 

festas religiosas como a coroação de Maria, festa do Bom Jesus, entre outras, e festas sacras que 

se prolongaram em festas profanas como a de São Genaro e folia de reis. É um dos 20 

municípios que compõem a Arquidiocese de Ribeirão Preto e segundo constatação do Censo 

2000, mantém a tradição católica, ficando acima da média do país, embora em sua paisagem 

urbana notem-se interferências que pedem investigações. 

Iniciou-se um levantamento rua a rua da cidade de Batatais para mapear as instituições 

religiosas presentes neste universo. Foi possível no decorrer da pesquisa acompanhar alterações 

na dinâmica do campo religioso que se relacionam com a afirmação da identidade.  

Em primeiro lugar, observou-se que nos bairros novos as Igrejas Evangélicas chegam 

com os primeiros moradores e se estabelecem, mesmo em locais improvisados, o que significa 

uma mudança da dinâmica tradicional. No caso de Batatais, até a década de 1980 a criação de 

novos bairros preconizava em seu planejamento uma praça destinada à construção de uma Igreja 

Católica, o que não foge à tradição da organização de povoados a partir da doação de terras para 

a construção de uma capela com a subsequente instalação de um povoado no seu entorno. 

Outra observação refere-se ao fato de que diversas igrejas que ocupavam pequenos 

espaços e eram únicas, por não terem filiais, foram registradas num primeiro momento da 

pesquisa e não mais encontradas na segunda etapa de registros, tendo dado lugar a igrejas que 

existem em âmbito nacional: Deus é Amor, Igreja Internacional da Graça de Deus, igrejas estas 

que possuem diversas unidades distribuídas pela cidade.  

Os registros fotográficos realizados nos dois momentos da pesquisa indicam que uma 

vez instaladas, as igrejas voltam-se para um cuidado com as suas fachadas, com destaque para 

pintura, logotipos e nome (especialmente em relação às Igrejas Pentecostais). O que aparentava 

local improvisado: garagens, frentes de lojas, antigas residências, no segundo momento da 

pesquisa encontrava-se reformado indicando permanência e estabilidade. 
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Figura 2: Fachadas de Igrejas Pentecostais em reforma e reformadas 
Fonte: Imagens geradas no decorrer da pesquisa – 2006 e 2007 
 

A questão da visibilidade concretizada na arquitetura aparentemente não é objeto de 

preocupação da Igreja Católica uma vez que não foram constatadas indicações ou qualquer 

referência aos nomes da matriz ou das capelas. 
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Figura 3: Fachadas de Igrejas Católicas Fonte: Imagens geradas no decorrer da pesquisa – 2007 

 
Para encerrar, ressalta-se que o presente trabalho tratou de alguns elementos da pesquisa 

em andamento. O próprio tema exige um acompanhamento mais prolongado das mudanças que 

ocorrem a todo momento no campo religioso brasileiro e mais especificamente no município de 

Batatais. 
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