
Timóteo Carriker @ 2007 Explanação Religiosa 1

Três Níveis de
Pressuposições Religiosas

Religião “Alta” » origens e destino últimos
» propósito na vida

Religião
“Popular”

» envolvimento com o mundo de espíritos
» preocupação com o bem-estar: doença, fome...
» idéia de um futuro incerto
» direções nas decisões cotidianas

Ciência » controle da natureza, tecnologia...
» resolução de problemas e conflitos sociais
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Encontro de Poderes

Plano:               Orientação:

sobrenatural ou 
transempírico

Encontro Cognitivo ultramundana

ENCONTRO DE PODERES
mundana

empírico Encontro de problemas diários
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Níveis e Tipos de Explanação Religiosa

Analogia Orgânica
Baseia-se em conceitos de seres viventes em relação com outros 
seres viventes. Enfatiza, por exemplo, vida, personalidade, funções, 
saúde, doença, e livre arbítrio. Relacionamentos têm 
essencialmente um caráter moral.

Analogia Mecânica
Baseia-se em conceitos de objetos controlados por forças impesso-
ais. Enfatiza a natureza impessoal, mecanicista e determinante dos 
eventos — o destino. As forças têm essencialmente um caráter 
amoral.

INVISÍVEL OU
SOBRENATURAL
Isto é, além da experiência dos 
sentidos, e acima da explana-
ção natural. O conhecimento é 
baseado em inferência ou ex-
periências sobrenaturais.

RELIGIÃO “ALTA” BASEADA 
NOS SERES CÓSMICOS
° deuses cósmicos
° anjos/demônios maiores
° espíritos ultra mundanos

RELIGIÃO “ALTA” BASEADA 
NAS FORÇAS CÓSMICAS
° sorte ° destino
° carma ° reencarnação
° forças impessoais e cósmicas

ULTRA MUNDANO
É a compreensão de entidades 
e eventos como pertencentes a 
outros mundos e tempos

RELIGIÃO “BAIXA” OU 
POPULAR
° deuses/santos locais
° ancestrais/fantasmas
° espíritos e demônios menores

MAGIA E ASTROLOGIA
° mana e simpatia
° forças astrológicas
° ritos mágicos, amuletos, 
encantos
° mal olhado, maldição

VISÍVEL OU EMPÍRICO
Isto é, diretamente observável 
pelos sentidos naturais. O 
conhecimento é baseado em 
experimentação e observação.

CIÊNCIA SOCIAL E POPULAR
° relação entre seres viventes 
como pessoas e possivelmente 
animais e plantas

CIÊNCIA NATURAL E 
POPULAR
° relação entre objetos naturais 
baseada em forças naturais

MUNDANO
É a compreensão de entidades 
e eventos como pertencentes a 
este mundo e tempo
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Níveis e Tipos de Explanação
Evangélica e Espírita

Analogia Orgânica Analogia Mecânica
INVISÍVEL OU
SOBRENATUR
AL

RELIGIÃO “ALTA” BASEADA NOS SERES 
CÓSMICOS
EVANGÉLICA: ESPÍRITA:
° Deus Criador ° Orixalá (Candomblé)
° arcanjos ° Olorum e Orixanlá ou
° Satanás ° Obatalá=Senhor do Bonfim

(Candomblé)
° Obatalá 

(Umbanda)

RELIGIÃO “ALTA” BASEADA NAS FORÇAS 
CÓSMICAS
ESPÍRITA:
° reencarnação (Kardecismo e
Umbanda)
° orun = espaço preternatural
e abstrato (cultos afro-brasileiros)

ULTRA 
MUNDANO

RELIGIÃO “BAIXA” OU POPULAR
EVANGÉLICA: ESPÍRITA:
°Deus encarnado °espíritos encarnados 
(kardecismo) 
°Espírito Santo °orixás (cultos afro-
°anjos/demônios brasileiros e Umbanda)
°cura, profecia °Oxalá (Umbanda)

MAGIA E ASTROLOGIA
ESPÍRITA:
°amuletos, encantos (cultos afro-brasileiros
°fenômenos “paranormais” (Kardecismo)
° “quimbanda”
°astros, pirâmides, cristais (cultos esotéricos)

VISÍVEL OU 
EMPÍRICO

CIÊNCIA SOCIAL E POPULAR
EVANGÉLICA: ESPÍRITA:
°relacionamentos °protesto vs. elites
no Corpo de Cristo
família, governo..   .°confrarias de filhos/as de 

santo
°relacionamento °participação abrangente
das pessoas com
a criação

CIÊNCIA NATURAL E POPULAR
ESPÍRITA:
°medicinas folclóricas
°simpatia

MUNDANO


