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As diferentes religiosidades em uma mídia social:  
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RESUMO: A pesquisa analisa as representações sociais de religiosos convertidos acerca de 
conversão, e as consequências estereotípicas destes novos discursos religiosos. Fundamentada 
na abordagem processual da Teoria das Representações sociais, utiliza como metodologia a 
análise de conteúdo com auxílio do software Iramuteq, a fim de elucidar a hipótese de que os 
fatores psicossociais influenciam o religioso a se converter. Os resultados mostram tanto estes 
fatores como orgânicos para a mudança religiosa. 

 

INTRODUÇÃO 

A religiosidade brasileira muito peculiar pela sua expressão múltipla e plural de alguns 

indivíduos é resultante dos processos de formação originários deste país. Essa pluralidade 

permite o conhecimento de várias vertentes religiosas, possibilitando a escolha de uma, 

nenhuma, ou estando adepto a mais de uma (SOUZA, 2013).  

Pode-se observar que o conceito de saúde alia o bem-estar físico, mental, psico e espiritual 

(OMS, 1988). Tendo em vista que a sociedade brasileira possui uma religiosidade expressa na 

própria cultura e em âmbitos fora do religioso, percebe-se a importância desta temática para 

os brasileiros. No tocante à saúde, algumas pesquisas revelam que a religiosidade pode 

influenciar o comportamento em saúde, tanto de forma positiva como negativa (FERREIRA; 

FAVORETO; GUIMARÃES, 2012; KOENIG, 2012).  

Neste sentido, esta pesquisa objetiva analisar as representações sociais da conversão para 

religiosos convertidos e identificar as percepções estereotípicas dos grupos religiosos. A 

religiosidade no Brasil atrela-se, dentre outros fatores, àqueles associados a política, aos 
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processos de saúde e doenças e à classe social (GOMES et al., 2016). Assim, tem-se por 

hipóteses de pesquisa que fatores psicossociais influenciem na conversão de religiosos.   

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A Teoria das Representações Sociais abarca o conceito de senso comum de um grupo sobre 

determinando objeto de representação a ser investigado. Para este estudo foi preconizada a 

abordagem clássica ou processual, que considera as representações como vinculadas às 

produções simbólicas, os significados, a linguagem, ao objeto de estudo e ao alicerce sócio-

histórico e cultural da vida cotidiana (SÁ, 1998).  

Esta teoria desenvolvida por Moscovici com a obra La Psychanalyse, son image, son public 

surgiu em 1961 na França e foi aprofundada por Denise Jodelet e se desdobra em abordagens 

teórico-metodológicas complementares que auxiliam na compreensão dos fenômenos 

estudados (ARRUDA, 2002).  Um ponto a se destacar é que esta teoria possibilita a 

investigação de fenômenos criados a partir das relações sociais (MARQUES; OLIVEIRA; 

GOMES, 2004), como a religiosidade. 

Em sua obra, Moscovici apresenta os estudos do campo das representações sociais e concebe 

a recepção de uma teoria científica, a qual advém do poder dos leigos de criarem e 

significarem a realidade social. Segundo este autor, as formas como se constroem o 

conhecimento tanto científico como para formar o senso comum são feitas do mesmo modo. 

Dessa forma, os estudos das representações sociais enfocam o pensamento social dos 

indivíduos, que envolvendo a difusão do conhecimento, a relação entre pensamento e 

comunicação, além do surgimento do senso comum (LEMOS; COSTA e LIMA, 2013).  

Outro ponto deste referencial aponta para os conceitos de endogrupo e exogrupo da teoria dos 

estereótipos, os quais são estruturas cognitivas que contem os nossos conhecimentos e 

expectativas, e determina julgamentos e avaliações acerca dos outros. O endogrupo simboliza 

o próprio grupo de pertença, já o exogrupo simboliza os outros grupos dos quais não se faz 

parte (STEPHEN, 1985; VALA & MONTEIRO, 2006).  
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METODOLOGIA 

Pesquisa qualitativa e exploratória, fundamentada na abordagem clássica da Teoria das 

Representações Sociais. Os dados foram coletados através de uma plataforma de mídia social 

de compartilhamento de conteúdo em vídeo. Para a seleção deste conteúdo foram pesquisados 

os vídeos públicos para visualização de qualquer pessoa que o desejasse a partir dos termos 

“testemunho”, “ex católico”, “ex evangélico”, “como entrei para o candomblé”, “como entrei 

para a umbanda”.  

Foram utilizados 24 vídeos provenientes dessa plataforma que abordavam a conversão 

religiosa do expositor, sendo este necessariamente maior de 18 anos, de nacionalidade 

brasileira e que continuavam na religião convertida em 2021. Para análise de dados, os vídeos 

foram transcritos em documento de texto OpenOffice.org, transformando-os em um texto 

sobre o processo de conversão e identificado através de um número, do sexo biológico do 

expositor, da religião atual, da antiga religião e do tipo de canal de vídeo proveniente. 

Para a identificação de cada texto foi utilizada a sigla id, para o sexo masculino a sigla sex_1, 

e o sexo feminio a sigla sex_2. Concernente às religiões, utilizou-se a sigla rel seguida dos 

números 1 (católicos), 2 (evangélicos), 3 (espíritas) e 4 (umbanda e candomblé). Já quanto às 

antigas religiões, foi utilizada a sigla antrel, seguida dos números 1 (católicos), 2 

(evangélicos), 3 (espíritas) e 4 (umbanda e candomblé). Com relação ao canal de vídeo 

particular, ou seja, propriedade daquele expositor do testemunho, foi utilizada a sigla tipo_1, 

já para aqueles vídeos provenientes de canais de instituições religiosas, foi preconizada a 

utilização da sigla tipo_2. 

Os dados foram processados com auxílio do software Iramuteq, pelo método Reinert, o qual 

consiste no agrupamento de palavras lematizadas, que são estatisticamente importantes de 

todo o texto, em classes ou clusters. Adicionado a isso tem-se a estratificação de partes do 

texto referentes à alguma classe, promovendo a especificidade do assunto da mesma 

(CAMARGO; JUSTO, 2013; SOUZA, 2018).  Destaca-se que este trabalho orientou-se 

eticamente pela resolução 510, de 7 de abril de 2016, do Ministério da Saúde, já que utiliza 

informações de domínio público. 
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RESULTADOS  

A maioria dos expositores dos testemunhos são mulheres 54,20% (n=13). Com relação à 

religião, 50,00% (n=12) são evangélicos, seguidos dos católicos 29,16% (n=7), umbandistas 

ou candomblecistas 12,50% (n=3); e espíritas e nenhuma religião igualmente com 4,17% 

(n=1). Quanto à antiga religião, 37,50% (n=9) são evangélicos, 33,33% são umbandistas ou 

candomblecistas (n=8), 20,84% são espíritas (n=5) e 8,33% são católicos (n=2). 54,16% dos 

relatos são provenientes de vídeos de instituições, conforme tabela 1. 

Tabela 1: Caracterização sócio demográfica dos expositores 

Identidade Sexo Religião atual Religião anterior Tipo de canal 

*id_1 *sex_2 *rel_2 *antrel_3 *tipo_1 

*id_2 *sex_2 *rel_2 *antrel_3 *tipo_1 

*id_3 *sex_2 *rel_2 *antrel_3 *tipo_2 

*id_4 *sex_1 *rel_1 *antrel_3 *tipo_2 

*id_5 *sex_1 *rel_1 *antrel_3 *tipo_2 

*id_6 *sex_1 *rel_2 *antrel_1 *tipo_1 

*id_7 *sex_1 *rel_1 *antrel_2 *tipo_2 

*id_8 *sex_1 *rel_1 *antrel_2 *tipo_1 

*id_9 *sex_1 *rel_1 *antrel_2 *tipo_2 

*id_10 *sex_1 *rel_1 *antrel_2 *tipo_2 

*id_11 *sex_1 *rel_1 *antrel_2 *tipo_2 

*id_12 *sex_2 *rel_2 *antrel_1 *tipo_1 

*id_13 *sex_1 *rel_2 *antrel_4 *tipo_2 

*id_14 *sex_2 *rel_2 *antrel_4 *tipo_2 

*id_15 *sex_2 *rel_2 *antrel_4 *tipo_2 

*id_16 *sex_2 *rel_5 *antrel_4 *tipo_1 

*id_17 *sex_2 *rel_2 *antrel_4 *tipo_2 

*id_18 *sex_1 *rel_2 *antrel_4 *tipo_1 

*id_19 *sex_2 *rel_2 *antrel_4 *tipo_1 

*id_20 *sex_2 *rel_2 *antrel_4 *tipo_2 

*id_21 *sex_2 *rel_4 *antrel_2 *tipo_1 

*id_22 *sex_1 *rel_4 *antrel_2 *tipo_1 

*id_23 *sex_2 *rel_3 *antrel_2 *tipo_2 

*id_24 *sex_2 *rel_4 *antrel_2 *tipo_1 

Fonte: Os autores, 2021. 
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Através do método Reinert organizou-se os dados pela Classificação Hierárquica Descendente 

(CHD), de acordo com a figura 1. Dessa forma, foram geradas 5 classes com 92,14% de 

aproveitamento dos textos, sendo considerado um bom resultado pela literatura superior a 

70% (TRIGUEIRO, et al., 2016). A primeira classe formada foi a classe 5 intitulada “o 

passado: percepções das atividades religiosas de matrizes afro-brasileiras e profanas”, 

posteriormente as classes 4 e 3, intituladas “a sacralidade das religiões cristãs” e “a mudança: 

fatores orgânicos e psicossociais”, respectivamente. Em uma nova divisão, foram formadas as 

classes 2 e 1 intituladas “mística sobrenatural: percepções, emoções e atitudes” e “a busca 

espiritual: religiosidade intrínseca e extrínseca e a família”, nessa ordem.  

A classe 5 representa 29,73% do texto aproveitado com 418 Unidades de Contexto Elementar 

(UCE), os quais são os estratos do texto. Os perfis que mais contribuíram para esta classe 

foram o sexo feminino, as antigas religiões católicas, candomblé e umbanda; e as religiões 

atuais evangélicas e sem religião. Ela aborda atividades religiosas relativas às religiões afro-

brasileiras e também atividades do passado consideradas profanas, e explicita muito do que os 

sujeitos elaboram como errado, não saudáveis ou mesmo como práticas do passado que já não 

fazem mais parte de seu cotidiano religioso.  
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Figura 1:  Dendograma acerca dos relatos de conversão religiosa 

 

Fonte: Os autores, 2021. 

 

A classe 4 corresponde a 27,95% com 393 UCEs. Os perfis contribuintes foram o sexo 

masculino, a antiga religião evangélica e a religião atual católica. Existe aqui a questão dos 

simbolismos sagrados para as religiões e as explicações pertinentes aos religiosos, cujo 

sentido e  ritualísticas são acolhidas como verdadeiros para o religioso.  

Já a classe 3 compreende 11,45% do texto, com 161 UCEs. Quanto aos perfis, os indivíduos 

são das religiões católica, espírita, umbanda, candomblé ou nenhuma; tinham como antiga 

religião a evangélica, e são do sexo masculino. Ela revela o processo conversional destes 

indivíduos e os fatores que favoreceram a mudança de religião, como o contato com 

sacerdotes e pessoas que auxiliaram na transformação. Ainda apontam um novo entendimento 

que se encaixa com a cognição e os princípios psicológicos destes indivíduos, e abordam 

também a questão do conhecimento de sua religião e do preconceito por parte de outras 

pessoas.  
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As classe 2 e 1 compreendem 17,50% e 13,37% respectivamente, com 246 e 188 UCEs cada. 

A classe 2 abarca a mística sobrenatural envolvida no processo conversional e a emoção 

apontando para um novo caminho religioso. Os perfis associados foram a religião atual 

evangélica e o sexo feminino. Para a classe 1, os perfis que contribuíram foram a antiga 

religião espírita e a religião católica. Percebe-se nesta classe um fator familiar muito forte 

associado à religiosidade.  

No tocante aos estereótipos, evidencia-se que as percepções religiosas do novo endogrupo 

refletem o pensamento individual dos expositores e além disso, associam-se a práticas mais 

saudáveis de vida e a percepção da cura de doenças em si ou em familiares, como a depressão 

e a epilepsia. Neste sentido, o que outrora não fora alcançado com a antiga religião de 

pertença destes expositores, reforça o sentido atribuído aos exogrupos como erráticos. 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em síntese, o processo de conversão evidenciado nas narrativas destes indivíduos abarcam 5 

fatores principais, que envolvem o sagrado, a mística sobrenatural, a busca da própria 

espiritualidade, a mudança devido a fatores biopsicossociais, e a lembrança do passado. Tal 

processo perpassa por mudanças sócio-cognitivas as quais auxiliam os indivíduos na 

representação de suas realidades. 

Além disso, tanto os expositores que relataram seus testemunhos em canais institucionais, 

como aqueles que expressaram-nos em canais particulares, demonstram a afiliação daquilo 

que consideram como verdade, o que acaba influenciando na própria saúde destes indivíduos 

e na de seus familiares. Assim, parece que esta dimensão humana ao se encontrar em 

desequilíbrio ou equilíbrio consegue reciprocamente influenciar a saúde física destes 

indivíduos.   

Diante do exposto, percebe-se que os expositores em suas atuais religiões expressam um 

encontro de suas verdades religiosas, e também a dimensão gregária promovida pela religião. 

O fator salutar também foi bastante presente nos relatos, demonstrando uma certa 

indissocialidade para alguns expositores, entre as dimensões biológica e religiosa. Nota-se 

ainda que expor a própria vivência religiosa em uma mídia social, e em tempos de 

intolerâncias, é também revelar uma faceta humana que tenta se aproximar do divino, quase 
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como uma expressão de amor ao sagrado. Embora também, algumas dessas exposições 

tenham como objetivo secundário a conversão de outras pessoas para a religião do expositor. 

Contudo, essa exposição demonstra o quão importante é a religiosidade para estas pessoas. 
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