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Introdução
O projeto de pesquisa quer refletir sobre os ritos de passagem em comunidades
religiosas e ver em que medida estes espaços e ritos podem auxiliar adolescentes a fazerem a
transição da infância para a vida adulta. A compreensão dos ritos de passagem como ritos de
separação, de margem e de agregação será o referencial para refletir as possibilidades de
adolescentes serem acompanhados/as e orientados/as nesta “travessia”, também em
comunidades religiosas, partindo de um estudo de caso numa comunidade de denominação
luterana em um centro urbano.
Metodologia
A unidade a ser pesquisada é uma comunidade da IECLB (Comunidade de Estância
Velha) situada num contexto urbano do município de Estância Velha/RS. Esta escolha se deve
ao fato de trabalhar com a hipótese de que nas comunidades situadas em centros mais urbanos
há um menor comprometimento em relação à tradição, principalmente da família, de enviar
filhos e filhas adolescentes ao Ensino Confirmatório e Confirmação. Este momento é
caracterizado pela catequese e celebração religiosa que afirma o e a adolescente como
membros contribuintes. Aqui entram também questões relacionadas com uma crescente
religiosidade desinstitucionalizada, um maior descomprometimento com a tradição e com a
adesão a uma comunidade religiosa. A coleta de dados será feita através de questionários com
perguntas fechadas e abertas - um específico para os/as adolescentes; outro para suas famílias;
e outro para as lideranças (diretoria da comunidade, ministro e ministra). Totalizam cinquenta
e duas pessoas entrevistadas.
Resultados
A pesquisa está em desenvolvimento. E, a partir da revisão bibliográfica, os três
questionários foram construídos. Estes e seus respectivos termos de consentimento foram
inseridos na Plataforma Brasil e estão em processo de apreciação pela equipe responsável do
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) vinculado ao Ministério da Saúde. Após aprovação e
aplicação dos questionários, serão examinadas as respostas e categorizadas conforme
semelhanças observadas entre elas. Este processo será concluído até o dia trinta e um de julho
de dois mil e dezessete.

