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Faces e dimensões da religiosidade individual 

contemporânea 

1. Nota prévia 

O tema desta Lição de Síntese, Faces e dimensões da religiosidade 

individual contemporânea, integra-se no ponto 7 do programa da unidade 

curricular da disciplina de Sociologia das Religiões que funciona no 1º Semestre 

do curso de licenciatura em Sociologia da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto (FLUP), após reestruturação segundo Bolonha. Esta 

disciplina dispõe de quatro horas semanais (três de natureza teórico-prática e 

uma de orientação tutorial). A estrutura e os conteúdos apresentados nesta 

Lição de Síntese adequam-se a uma aula teórico-prática de duas horas.  

A nossa opção baseou-se fundamentalmente em três motivos. Primeiro, 

a centralidade do indivíduo e do individualismo na modernidade 

contemporânea e, nessa medida, objecto transversal a toda a análise 

sociológica. Segundo, a multidimensionalidade da questão no campo da 

sociologia das religiões e o debate permanente que suscita. Finalmente, 

porque tem sido uma das áreas de reflexão e pesquisa mais recente por parte 

da docente, aspectos sempre enriquecidos pela experiência pedagógica. 
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2. Plano da Lição de Síntese 

2.1. Objectivos  

O processo de individualização e a crescente ênfase na liberdade 

pessoal e na autonomia individual reflectem-se na perda de significado social 

dos vários tipos de instituições religiosas típicas no mundo ocidental. As pessoas 

cada vez mais rejeitam as normas e os valores impostos pelas igrejas 

dominantes. As identidades religiosas de hoje, ainda que possuam referências 

a coordenadas culturais e geográficas, têm de ser igualmente situadas na 

discussão alargada acerca da globalização. Há um processo moderno e 

crescentemente global de construir e conceber a religião por parte dos 

indivíduos que conduz à privatização da religiosidade. Representa, pois, um 

dos desafios mais aliciantes da sociologia das religiões perceber a plasticidade 

da religiosidade individual na modernidade tardia, não a balizando aos novos 

movimentos religiosos nem às espiritualidades New Age – ou pós New Age –, 

antes incorporando na análise as vivências privadas religiosas, mais sincréticas 

ou mais ortodoxas, de indivíduos integrados em contextos religiosos 

tradicionais, como é o caso das Igrejas no mundo Ocidental.  

Nesse sentido, elegemos como objectivos fundamentais: 

• Promover a reflexão sobre as vivências religiosas no plano 

individual; 
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• Conhecimento acerca das teorias e estudos empíricos sobre as 

consequências da socialização religiosa da infância nos 

indivíduos; 

• Domínio de conceitos fundamentais da sociologia das religiões 

como a privatização, o bricolage religioso ou o sincretismo 

religioso; 

• Conhecimento dos contornos fundamentais do debate entre 

religiosidade individual e espiritualidade individual; 

• Promover a identificação de casos concretos e incentivar a 

 reflexão e o debate neste campo.  

2.2. Sumário  

1. Introdução: faces e dimensões da religiosidade individual contemporânea  

2. A religião herdada  

2.1. Influência da socialização religiosa primária 

2.2. “Pertencer sem acreditar” ou “acreditar sem pertencer”? 

3. Novas formas de religiosidade ou novas espiritualidades? 

3.1. O mercado dos bens de salvação  

3.2. O fenómeno “New Age” 

3.3. Novas espiritualidades e estilos de vida  

3.4. Reconfiguração e revitalização de vivências religiosas tradicionais 

4. Processo de autonomização e reconstrução da identidade religiosa 

individual  
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2.3. Sumário desenvolvido  

1. Introdução: faces e dimensões da religiosidade individual contemporânea  

2. A religião herdada  

2.1. Influência da socialização religiosa primária 

 A prática do indivíduo na infância. 

 A prática religiosa dos pais.  

 A vivência religiosa em casa e na comunidade. 

2.2. “Pertencer sem acreditar” ou “acreditar sem pertencer”? 

 A identidade religiosa como identidade cultural (e nacional) 

 A privatização da crença e a desfiliação confessional  

3. Novas formas de religiosidade ou novas espiritualidades? 

3.1. O mercado dos bens de salvação 

 “La réligion à la carte” 

3.2. O fenómeno “New Age” 

 As características fundamentais do New Age: esoterismo, ocultismo, 

 holismo, heranças da contra-cultura dos anos sessenta, astrologia, 

 reencarnação, neo-paganismo, entre outros.  

3.3. Novas espiritualidades e estilos de vida  

 Vegetarianismo, Yoga, ambientalismo 

3.4. Reconfiguração e revitalização de vivências religiosas tradicionais 

 Peregrinações a santuários cristãos 

 Revitalização da religiosidade popular 
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4. Conclusão: processos de autonomização e reconstrução da identidade 

religiosa individual  

 

2.4. Recursos e estratégia científico-pedagógicas 

Em sala de aula, haverá uma apresentação inicial com recurso a data-show e 

será apresentado o sumário da lição em power-point. A exposição do ponto 2. 

“A religião herdada” será complementada com uma apresentação de dados 

estatísticos visualizados em gráficos e tabelas onde seja perceptível a variação 

longitudinal de práticas e crenças religiosas.  

Ao longo da apresentação do ponto 3. “Novas formas de religiosidade ou 

novas espiritualidades?” serão apresentados slides ilustrativas de alguns 

fenómenos típicos de novas formas de religiosidade e espiritualidade (por 

exemplo, locais de peregrinação e novas formas de meditação). 

Finalmente, serão mencionados no decurso da aula os autores de referência e 

respectivos textos e obras relativos a cada conteúdo. 
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