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Neste capítulo será discutida a religião na visão dos autores clássicos. 

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Não existe uma definição de religião definitiva e aceita por todos.
 • Existem também religiosidades, ou seja, atributos humanos que 

procuram algo sagrado, sem necessariamente definir o signifi-
cado do termo “sagrado”.

 • Marx afirmou que a religião funcionava como um amortecedor 
usado para pacificar os explorados e que ela criava uma cortina 
de fumaça, tornando obscura a percepção das relações sociais, 
principalmente a dominação no mundo real.

 • Para Émile Durkheim, a religião é definida como sistema unificado 
de crenças e práticas relativas às coisas sagradas. Para ele não 
existem religiões falsas. Todas elas, a seu modo, são verdadeiras, 
pois todas respondem, mesmo de maneiras diferentes, a determi-
nadas condições da existência humana, e a essência da religião é 
a divisão do mundo em fenômenos sagrados e profanos.

 • Embora Max Weber tenha estudado muitas das principais religi-
ões do mundo, concentrou seus estudos sobre as relações en-
tre religião e sociedade ao analisar o protestantismo como força 
indispensável para o surgimento da modernidade ocidental.

 • Para Berger, a religião aparece como um dos sistemas funda-
mentais de estabilidade social, posto que parece se elevar sobre 
a realidade da vida cotidiana, oferecendo aos adeptos uma or-
denação da realidade, dando-lhes sentido e significado e ainda 
servindo como excelente proteção contra o terror da instabilida-
de cotidiana.

Religião e sociologia
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PREPARAÇÃO

As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de analisar, formadoras de opi-
nião. Atividades como debates, análises, resenhas de filmes e seminários são 
fundamentais para o exercício da opinião. É importante, porém, que os alunos 
associem suas opiniões a argumentos válidos. 

AULA 1

Não existe uma definição de religião definitiva e aceita por todos. Mas algu-
mas características são comuns à todas elas: sistema de crenças que abrange 
um ou mais deuses ou divindades; conjunto de símbolos sagrados; realização 
de cultos, cerimônias e rituais em edifícios específicos ou em outros locais 
predefinidos ou não; reverência a locais considerados sagrados; calendário 
de festas e comemorações específicas; conjunto de normas escritas ou não; 
comunidade ou grupo de crentes ou fiéis; líderes hierarquizados ou não, em 
diversos níveis. Existem também religiosidades, ou seja, atributos humanos 
que procuram algo sagrado, sem necessariamente definir o significado do 
termo “sagrado”. Karl Marx (páginas 338 e 339)  tinha uma visão muito parti-
cular sobre religião. Ele não pretendia condenar a religião em si, mas criticar a 
condição de uma sociedade que levaria as pessoas à alienação. Marx afirmou 
que a religião funcionava como um amortecedor usado para pacificar os ex-

 • Para o antropólogo estadunidense Clifford Geertz, o propósito 
da religião não é evitar o sofrimento, mas exigir que ele seja algo 
tolerável e suportável.

 • É importante deixar claro que a ciência e a religião, cada uma 
a seu modo, procuram dar sentido à vida, isto é, às questões 
existenciais.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Cultura e ideologia. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.
 • Giz ou marcadores para quadro branco. 
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plorados e que ela criava uma cortina de fumaça, tornando obscura a percep-
ção das relações sociais, principalmente a dominação no mundo real. Daí a 
máxima utilizada por ele: “a religião é o ópio do povo”. Ainda, segundo ele, as 
relações sociais explicam a gênese e o desenvolvimento das distintas formas 
de consciência (religiosa, ética, filosófica etc.). Marx chama o capitalismo de 
“religião da vida diária” comparando a religião ao fetichismo do consumo e 
a uma relação de dependência irracional dos consumidores em relação ao 
“poder” das mercadorias. 

AULA 2

Para Émile Durkheim (páginas 340 a 342), a religião é definida como sistema 
unificado de crenças e práticas relativas às coisas sagradas. Uma das fun-
ções sociais da religião seria unificar a população numa comunidade moral 
(igreja) e compartilhar um conjunto de crenças que seriam essenciais para o 
desenvolvimento da religião. Para ele não existem religiões falsas. Todas elas, 
a seu modo, são verdadeiras, pois todas respondem, mesmo de maneiras 
diferentes, a determinadas condições da existência humana. Afirmava, ainda, 
que a essência da religião é a divisão do mundo em fenômenos sagrados e 
profanos. O sagrado se compõe de um conjunto de coisas, crenças e ritos. A 
religião pressupõe o sagrado, a organização de crenças relativas ao sagrado 
e, por fim, ritos ou práticas derivados das crenças. Se o homem adora a so-
ciedade transfigurada, adora de fato uma realidade autêntica. A religião é uma 
experiência por demais permanente e profunda para não corresponder a uma 
realidade autêntica. 

AULA 3

Embora Max Weber tenha estudado muitas das principais religiões do mun-
do, concentrou seus estudos sobre as relações entre religião e sociedade ao 
analisar o protestantismo como força indispensável para o surgimento da 
modernidade ocidental (páginas 342 a 344). Ao procurar assegurar a salva-
ção (temporal e eterna), não por meio de ritos ou por uma fuga do mundo, 
mas acreditando na inserção no mundo mediante a profissão e o trabalho, o 
protestantismo favoreceu a acumulação do capital e a formação do capitalis-
mo. A ética do trabalho como fonte da satisfação pessoal tornava o indivíduo 
um trabalhador incansável, certo de sua salvação e merecedor do respeito de 
seus colegas de crença. Sucesso profissional significava salvação religiosa e 
a aproximação com Deus. Foi essa ética protestante a principal responsável 
pelo sucesso material dos países protestantes que, a partir do século XVII, se 
colocaram na vanguarda do desenvolvimento capitalista. 
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AULA 4

O sociólogo austro-americano Peter L. Berger utiliza as contribuições de Marx, 
Durkheim e Weber para analisar a questão religiosa (páginas 344 e 345) . Para 
ele, a sociedade humana é uma construção coletiva de um mundo onde a 
religião ocupa um lugar destacado. Assim, constrói-se uma cultura e também 
religiões cujas funções são as de manutenção e de estabilização das socie-
dades. Para Berger, a religião aparece como um dos sistemas fundamentais 
de estabilidade social, posto que parece se elevar sobre a realidade da vida 
cotidiana, oferecendo aos adeptos uma ordenação da realidade, dando-lhes 
sentido e significado e, ainda, servindo como uma excelente proteção contra 
o terror da instabilidade cotidiana. Para o antropólogo estadunidense Clifford 
Geertz (página 344), o propósito da religião não é evitar o sofrimento, mas 
exigir que ele seja algo tolerável e suportável. Isso se dá porque há uma vida 
espiritual pós-morte, que possibilita ao humano compensar as mazelas vivi-
das na Terra já que há esperança de continuidade da vida num plano superior. 
Para Berger, se por um lado a religião pode ser um fator de alienação, por 
outro pode ser desalienadora e desmascarar as pretensões do poder político. 
Em situações específicas, pode questionar o status quo em uma sociedade 
determinada e até fomentar mudanças sociais. Um tema muito discutido, 
controverso e polêmico é a relação entre ciência e religião (páginas 345 e 
346). Durkheim, por exemplo, declara: “Diz-se que a ciência nega a religião em 
princípio. Mas a religião existe, é um sistema de fatos dados; em uma palavra, 
é uma realidade. Como poderia a ciência negar a realidade?”. No cotidiano da 
ciência e da religião, há situações de esperança, angústia, medo, admiração 
etc. Por tudo isso é importante deixar claro que a ciência e a religião, cada 
uma a seu modo, procuram dar sentido à vida, isto é, às questões existenciais. 
Para tanto, autocrítica e humildade são elementos fundamentais, tanto para 
cientistas quanto para religiosos ou teólogos. 

Os alunos deverão responder à questão do tópico Cenário da religião e Socio-
logia (página 347) ou o professor poderá, ainda, elaborar um questionário para 
verificar se as expectativas de aprendizagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


