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Há mais de um século os estudos do fenômeno religioso deixaram de ser um domínio 

exclusivo da Teologia, ou das Ciências da Religião. Sua incorporação pela Antropologia, 

Sociologia, Geografia e História trouxe a tais estudos uma versatilidade e abordagens 

impensadas em tempos anteriores. Embora, por um lado, sua apropriação por tais ciências 

tenha gerado embates epistemológicos importantes para a compreensão do fenômeno 

religioso em sua esfera propriamente social, por outro, a demasiada racionalização desse 

conceito ofuscou, em certo momento, uma dimensão essencial para sua compreensão, algo 

que Rudolf Otto chamou de esfera “não-racional”. 

Estes embates epistemológicos e conceituais acerca da compreensão da religião 

ocorrem pelo fato de o fenômeno religioso ser um objeto de estudo diferenciado dos demais 

objetos do conhecimento, uma vez que sua manifestação empírica e social não se dá somente 

através de fatores propriamente sociais, nem tampouco unicamente em dimensões 

antropológicas, ou propriamente metafísicas. Esta dupla-face do fenômeno religioso 

(dimensão social/racional e dimensão metafísica/não-racional) gerou, do final do século XIX 

aos dias atuais, excessos interpretativos de ambos os lados, nos quais ora se entendia a 

religião em uma esfera demasiadamente não-racional, ora a reduzia simplesmente a estruturas 

estruturantes de relações e dominações sociais. 

Neste sentido, o presente trabalho visa realizar um balanço acerca da produção 

intelectual clássica e atual sobre o fenômeno religioso, no que tange seu entendimento teórico 

ora como experiência não-racional com o transcendente, ora como fenômeno racional de 

natureza social, visando fomentar um debate acerca do que se tem produzido hoje neste 

campo do conhecimento, de forma evitarmos possíveis reducionismos teóricos que impedem 

um qualitativo avanço nos estudos de religião pelas ciências humanas e sociais. 

 

I 
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 Compreender teoricamente o fenômeno da religião implica, antes de tudo, entendê-lo 

em suas distintas naturezas: antropológica e social. Tais naturezas, em certos casos opostas, 

em outros complementares, constituem um dos principais problemas encarados por teólogos, 

cientistas sociais, cientistas da religião, antropólogos e historiadores (dentre outras categorias 

intelectuais) ao longo do século XX. Todavia, percebemos, além de um evidente e importante 

avanço teórico e epistemológico sobre o tema, excessos teóricos privilegiando uma ou outra 

natureza do fenômeno, não raramente reduzindo a religião em si a somente um aspecto de sua 

natureza.   

1.  A religião na escola sociológica francesa 

A sociologia da religião francesa, marcada pela sobreposição do caráter social da 

religião sobre seu aspecto antropológico, tem como principais autores Henry Hubert, Marcel 

Mauss e, principalmente, Emille Durkheim
1
. Nesta abordagem francesa o sagrado ganha um 

peso quase que autônomo em sua esfera social. Sua dicotomia com o profano é evidenciado e 

definitivamente separado por Durkheim, marcado, não obstante, por sua importância e 

sobreposição social. 

Já antes da publicação mais importante de Durkheim na sociologia da religião –“As 

formas elementares da vida Religiosa” – Hubert e Mauss inauguravam esta interpretação 

funcionalista da religião, dotando a esfera do sagrado de uma natureza humana, coletiva e 

social, em sua obra conjunta “Introduction à l’analyse de quelques phénomènes religieux” de 

1906.  

A hipótese de Hubert e Mauss identificava, portanto, o sagrado, a um 

nível humano e natural, como aquilo que, para o grupo e para os seus 

membros, qualifica a sociedade. Um sagrado assim concebido dissolvia-

se, porém, numa forma de transcendência, não metafísico-ontológica, 

mas social, e coletiva, no sentido de que o indivíduo, para exprimir-se e 

para existir, devia necessariamente integrar-se num sistema social e sentir 

a força social, a força constituída no grupo, como uma realidade a ele 

superior. (DI NOLA, 1987, p. 134-5)
 2

 
 

Todavia, embora bastante influenciado pelo pensamento de Hubert e Mauss, o avanço 

de maior destaque dado pela escola sociológica francesa foi indubitavelmente feito por 

Durkheim. Este, ao ampliar, sistematizar e complexificar a herança ideológica dos autores 

citados, superou os limites interpretativos do sacrifício e das práticas mágico-rituais, e, ao 

adotar como área de pesquisa todo o material australiano e estadunidense até então conhecido, 

interpretou o fato religioso “elementar” como substrato da dinâmica e dialética da relação 

sagrado/profano.  
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O âmago do pensamento de Durkheim, embora evidentemente funcionalista – na 

medida em que busca compreender a função social desempenhada pela religião, bem como 

por suas partes em relação ao próprio fenômeno – repousa em uma abordagem tipicamente 

essencialista. Isto pode ser notado uma vez que o sociólogo parte do princípio de que há um 

componente comum, elementar, e, portanto, essencial, em todas as formas de religião, sendo 

que, o método ideal para sua compreensão consiste em desvendar tais essências em suas 

origens, tendo como ponto de partida as formas mais “simples” ou “menos complexas” de 

religião. 

Como é possível chegar a atingi-los [os elementos permanentes que 

constituem as religiões]? Certamente, não é observando as religiões 

complexas que aparecem no decorrer da história. Cada uma delas está 

formada de uma tal variedade de elementos que é muito difícil distinguir 

nelas o secundário  do principal, o essencial do acessório. [...] Porque 

todas as religiões são comparáveis, porque elas são todas espécies do 

mesmo gênero, existem necessariamente elementos essenciais que lhes 

são comuns [...] Mas estas semelhanças exteriores supõem outras que são 

profundas [...] O acessório, o secundário, os desenvolvimentos de luxo 

ainda não vieram esconder o principal. Tudo está reduzido ao 

indispensável, àquilo sem o que não poderia haver religião. Mas o 

indispensável é também o essencial, isto é, o que antes de tudo importa 

conhecer. (DURKHEIM, 2003, p. 9-11)
3
 

 

Neste sentido, o conceito de religião entendido por Durkheim, embora muitos 

intérpretes o reduza à simples oposição entre sagrado/profano, transcende tal dicotomia, 

compreendendo a religião em si como um fenômeno em certa medida antropológico, embora 

dado, exercido, compreendido e reproduzido coletivamente e socialmente. Essa dicotomia, no 

entanto, ganha em importância uma vez que Durkheim a vê como sendo a forma pela qual a 

sociedade entende e representa o fenômeno religioso. Neste sentido, a divisão do mundo 

nestes dois cosmos distintos, significaria, no pensamento de Durkheim, a representatividade 

total na qual se classifica, compreende e se vivencia a própria existência das formas 

elementares da religião. 

Segundo Durkheim, a bipolaridade entre coisas sagradas e profanas, embora distintas, 

antagônicas e irredutíveis, não pode ser entendida como intransponível em momento algum, 

pois ainda que as categorias representem uma natureza inteiramente distinta das realidades 

religiosas, a mudança desta mesma natureza (sagrada ou profana) pode ser realizada através 

de elementos sociais constitutivos da própria religião (como ritos, sacrifícios, jejuns, etc.)
4
.  

A coisa sagrada é, por excelência, aquela que o profano não deve e não 

pode impunemente tocar. Claro que essa interdição não poderia chegar ao 

ponto de tornar impossível toda comunicação entre os dois mundos, pois, 
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se o profano não pudesse de maneira nenhuma entrar em relação com o 

sagrado, este de nada serviria. Mas esse relacionamento além de ser 

sempre, por si mesmo, uma operação delicada, que requer precauções e 

uma iniciação mais ou menos complicada, de modo nenhum é possível 

sem que o profano perca suas características específicas, sem que se torne 

ele próprio sagrado num certo grau e numa certa medida. Os dois gêneros 

não podem se aproximar e conservar ao mesmo tempo sua natureza 

própria. (IDEM, p. 23-24) 

 

 Em resumo, podemos compreender o pensamento de Durkheim, bem como de Hubert 

e Mauss, e mesmo da escola sociológica francesa como sendo um momento de ascensão do 

pensamento funcionalista dentro dos estudos de religião. Todavia, não somente do 

funcionalismo, mas de um essencialismo que já era recorrente desde pensadores como Tylor, 

Marett e Malinowski, e agora ganhava em sistematização e complexidade em Durkheim. O 

pensamento durkheimiano, embora seja frequentemente descrito na sociologia da religião 

como uma simples redução do fenômeno religioso à dualidade sagrado/profano, mostra-se 

em “As formas elementares da vida religiosa” como uma análise muito mais profunda e 

complexa, em que o cerne epistemológico consiste muito mais em compreender os elementos 

essenciais que compõem o fenômeno como um todo – visto através de suas partes, 

heterogeneidades e ambiguidades – do que em uma simples redução da questão à dualidade, 

como frequentemente é descrito por intérpretes atuais. 

 

2.  Dominação e associação religiosa no pensamento alemão 

 Embora seja pouco descrito em manuais recentes de ciências e história da religião
5
, o 

pensamento de Max Weber e Ernst Troeltsch são de fundamental importância para a 

compreensão científica do fenômeno religioso. Influenciado pelo pensamento de Troeltsch, 

Weber tem uma compreensão da religião enfatizada na associação e dominação sociais, bem 

como no desenvolvimento de éticas religiosas importantes para o desenvolvimento político, 

econômico e social
6
. As relações de hierarquia que compõem a organização das religiões, 

desde as mais simples às mais complexas são temas recorrentes nos estudos de Weber, que 

busca analisar de que forma as relações de poder – abarcando tanto a hierocracia como o 

carisma – produzem e reproduzem a própria organização da religião. Todavia, é importante 

ressaltarmos que a sociologia da religião weberiana não se funda apenas em uma análise 

funcionalista do fenômeno. Assim como em Durkheim, a complexidade do pensamento de 

Weber nos indica a necessidade de encararmos seus desdobramentos de maneira mais 
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atenciosa e profunda. Não obstante, nos resguardaremos de analisar somente uma parte de seu 

pensamento que muito nos interessa: a associação e dominação religiosa. 

 Uma das grandes apostas de Weber na sociologia da religião confere importância às 

relações entre a “determinação religiosa” e a “ética econômica” de uma dada sociedade. 

Podemos interpretar no pensamento weberiano a existência de uma relação dialética entre a 

forma como a religião determina eticamente as relações econômicas de uma sociedade, e a 

forma pela qual as relações econômicas determinam o etos religioso daqueles que nela estão 

inseridos.  

A determinação religiosa da conduta na vida, porém, é também um e – 

note-se isto – apenas um dos elementos determinantes da ética 

econômica. É claro que o modo de vida determinado religiosamente é, 

em si, profundamente influenciado pelos fatores econômicos e políticos 

que operam dentro de determinados limites geográficos, políticos, sociais 

e nacionais. (WEBER, 1982, p. 310)
7
 

 

 Uma das maiores divergências conceituais, todavia, presente no campo das ciências 

humanas se refere ao conceito de “poder”. Tal expressão, de difícil compreensão e significado 

é tida por Weber como um conceito “sociologicamente amorfo” (Weber, 2000, p. 33)
8
 e é 

exatamente isto que nos possibilita o emprego deste vocábulo nos mais diversos contextos, 

especialmente ao se tratar de disputas e relações sociais; no caso deste presente trabalho, no 

campo religioso. 

 Ainda segundo Weber, quando se trata de um indivíduo, o “poder” pode ser entendido 

como sendo “toda probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo 

contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade” (Idem). Todavia, ao se 

tratar de um poder emanado de uma instituição religiosa, ou mesmo de um líder carismático 

que fala em nome da religião, ou ainda de um mago que simplesmente a exerce, é necessário 

percebermos que se trata de uma forma diferente de poder, se trata do “poder religioso”, ou 

poder sagrado. No caso específico da Igreja Católica podemos considerá-la, segundo as 

interpretações de Weber, como sendo uma “empresa, ou associação hierocrática”
9
. Isto 

decorre pelo fato de que a Igreja e a Religião formam um par indissociável, com estratégias de 

poder que faz dessa junção uma “associação de dominação”. Isto porque ela exerce o controle 

ou o domínio sobre os bens de salvação, tendo, portanto, o poder de concedê-los ou de negá-

los aos fiéis, variando de acordo com seu comportamento  

 Todavia, ao analisarmos o pensamento de Weber, especialmente no que tange sua 

compreensão e análise acerca das relações de poder e dominação religiosa, tendemos a julgá-
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lo como parte de um pressuposto funcionalista, que se fundamenta apenas no aspecto social e 

“profano” da religião. Tais interpretações são perigosas, principalmente pelo fato – já exposto 

– da complexidade do pensamento weberiano, que muitos intérpretes – por preguiça ou 

descuido – preferem não discutir. A tais afirmações acerca de um possível reducionismo da 

religião à suas funções sociais, Weber responde: 

Nossa tese não é a de que a natureza específica da religião constitui uma 

simples “função” da camada que surge como sua adepta característica, ou 

que ela represente a “ideologia” de tal camada, ou que seja um “reflexo” 

da situação de interesse material ou ideal. Pelo contrário, uma 

interpretação errônea mais básica do ponto de vista dessas discussões 

dificilmente seria possível. (IDEM, 1982, p. 312) 

 

 Por outro lado, seguindo a linha de pensamento weberiano, sendo ainda um de seus 

principais influenciadores, Ernst Troeltsch tem grande relevância nos estudos de religião. 

Embora seja de formação teológica, Troeltsch possui em suas obras um caráter de grande 

importância para a sociologia e história da religião. Tal caráter se funda especialmente em sua 

análise acerca do pensamento social cristão, e as formas pelas quais esse pensamento 

influencia, institui e reproduz a ética e moral cristã no mundo ocidental. Sua principal obra do 

gênero “The social teachings of Christian Churches”, revela uma interessante análise da 

forma pela qual a ética cristã desenvolvida no ocidente está profundamente influenciada pelo 

pensamento político, e, embora busque constantemente uma autonomia, permanece em uma 

relação – no mínimo – de mútua influência. 

This, however, means that the churches themselves are also strongly 

influenced in their turn by the political and class interests which these 

parties represent. To some extent, however, the churches are trying to 

exercise their influence in a practical way on religious, non-party lines, 

through movements like the Protestant Social Congress and by the 

promotion of scientific literature on social questions. (TROELTSCH, 

1992, p. 23) 

 

 No entanto, para Troeltsch, a compreensão das relações entre ética, política e religião 

só pode ser feita a partir de uma análise histórica de um de seus principais fundamentos: a 

doutrina. As doutrinas religiosas não raramente são entendidas sob o prisma da do 

funcionalismo, de forma que se compreenda a função de coação desempenhada pela 

doutrinação religiosa e seus pressupostos éticos e morais. De fato, quando as pensamos em 

seu âmbito social, tais interpretações não estão deslocadas. Todavia, o pensamento de 

Troeltsch dá à questão uma nova luz, através da qual percebemos muito mais do que uma 

simples função social da doutrina religiosa. Esta, uma vez que é entendida como uma forma 
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pela qual a própria realidade religiosa, e em certa medida, social, se produz e reproduz, pode 

ser percebida em uma dimensão dialética formativa, ora de grande força, ora de pouco calibre. 

It is true, of course, that a sociological point of view which issues from 

universal ideas, like the Christian regulation of connection between the 

individual and the community, certainly constitutes a general 

fundamental sociological theory, which in some way or another will exert 

an influence upon all social relationships. This influence, however, is 

only intermittent; sometimes it is strong and sometimes it is weak, 

sometimes it is clear and sometimes it is confused, and it can never be 

held to be part of the social tissue of relations itself. (IDEM, p. 30) 

 

 Portanto, ao analisarmos o pensamento de Weber e Troeltsch em seu contexto de 

produção, percebemos uma efervescência de estudos de religião em que a esfera social pesa 

sobre a esfera antropológica, sejam estas interpretações tipicamente funcionalistas, ou não. 

Todavia, é importante ressaltarmos que tais visões eram contrapostas a outras, através das 

quais o sagrado ganhava um caráter inteiramente contrário, visto como experiência humana 

com o transcendente, por isso, não passível de racionalização. Neste sentido, tais 

compreensões do fenômeno religioso passavam a privilegiar uma dimensão muito mais 

antropológica do que social do fenômeno religioso em si. 

 

3. A dimensão não-racional do sagrado 

Se, por um lado, as interpretações teóricas em que a dimensão social do sagrado foi 

supervalorizada ganharam grande apreço e interesse por parte das ciências sociais, o contrário 

– não espantosamente – não teve a mesma recepção. Ainda hoje percebemos uma grande 

dificuldade por parte dos cientistas sociais e historiadores de um modo geral em lidar com 

teorias em que a dimensão antropológica do sagrado se sobressaia às correspondentes funções 

e gerenciamentos sociais. Autores como Lévy-Bruhl, Söderblom, Otto e Eliade, são tratados 

com bastante desconfiança, quando não atacados diretamente, acusados de levarem ao 

conhecimento científico um caráter teológico da religião, ou mesmo taxados de proselitistas.  

Entendemos tais dificuldades como fruto de uma tendência ainda presente no 

pensamento científico de demasiada racionalização das relações humanas de um modo geral. 

Tudo que ocorre “sobre a face da terra” parece ser previamente meditado, e seguir um 

conjunto de interesses de dominação de classe, que em boa parte dos casos, não parece levar 

em conta dimensões que transcendem simples relações de forças. Não defendemos, não 

obstante, que tais relações, tais interesses, e tais dominações sociais não existam; pelo 

contrário, justificamos que essas interpretações tem contribuído em muito para o avanço do 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

__________________________________________________________________ 

8 
 

conhecimento das relações sociais como um todo. Todavia, no que tange o fenômeno 

religioso, tais interpretações não são suficientes para abarcar sua compreensão, pois este 

evidentemente não é composto somente de relações de força e interesses sociais; algo a mais 

está presente na religião que leva o ser humano a segui-la e dela necessitar desde as 

sociedades mais primitivas. Este “algo” a mais, são categorias privilegiadas pelos citados 

autores, e certamente compõem uma dimensão “irracional” daquilo que entendemos por 

religião. 

Embora uma das raízes teóricas da compreensão de uma dimensão não-racional do 

sagrado seja o pensamento de Lucien Lévy-Bruhl e Nathan Söderblom, o passo adiante, e 

talvez mais importante, foi dado por Rudolf Otto, que ganhou grande destaque a partir da 

publicação de sua obra “Das Heilige”
10

 em 1910. A grande importância das teorias de Otto 

para a compreensão do fenômeno religioso se dá no fato de que foi ele o responsável por 

sistematizar e complexificar de fato a dinâmica entre o racional e o não-racional na religião. 

Para Otto, o elemento denominado “sagrado” na religião deveria ser entendido como 

composto por duas esferas dinâmicas: a racional, através da qual se dão as relações sociais da 

religião; e a não-racional, na qual a experiência religiosa ganhava em substância e efeito.  

Esta dimensão não-racional, elemento principal de reflexão e sistematização em sua 

obra, é de especial importância para Otto, a que o autor atribui o nome de “numinoso”. 

Segundo Di Nola, Otto se propõe a chamar o sagrado de numinoso porque “essa expressão 

não afirma nada” (Di Nola, p. 143). Na verdade, uma leitura mais atenta perceberia que Otto 

se propõe a essa troca semântica por perceber no nome “sagrado” uma valoração moral, a que 

o que ele chama de numinoso não possui. Em todo caso, o numinoso corresponde a uma 

categoria que exprime uma experiência humana com uma realidade não-cognoscível. O 

“sagrado”, “santo”, ou mesmo “Qadoch, Hagios, Sanctus ou Sacer”
11

 (Otto, 1992, p. 12), em 

diversas línguas, seria “o resultado final da esquematização gradual e da saturação ética de um 

sentimento original específico” (idem). Ou seja, o sagrado em si compõe-se como resultado 

final da saturação entre a substância “primitiva”, original e transcendental (numinoso) e as 

atribuições morais e éticas valoradas socialmente pela religião ou cultura (sagrado). Neste 

sentido, ao contrário do que muitos de seus críticos interpretam, Otto não propõe acreditar no 

sagrado como sendo uma categoria unicamente voltada para e experiência transcendental. 

Pelo contrário, em suas análises Otto demonstra que a experiência humana com o numinoso 

só pode ser objetivada na medida em que é mediada pela cultura, ou valores socialmente 

estabelecidos. 
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 Mais adiante, uma nova guinada nas interpretações teóricas do sagrado, que tomam 

por base uma maior valoração da sua esfera antropológica/não-racional, pode ser notada nas 

obras de Mircea Eliade. As recepções de Eliade nas ciências da religião e sociais foi bastante 

positiva ao longo do século XX – embora na transição para o XXI seu pensamento tenha sido 

bastante (e injustamente) desconsiderado. Essa boa receptividade no século passado se deve a 

um trabalho de grande fôlego realizado pelo autor, através dos quais elaborou uma sofisticada 

teoria do sagrado, e, consequentemente, da religião. Essa teorização do sagrado, não obstante, 

teve como ponto de partida uma retomada da oposição entre sagrado e profano. Para Eliade, 

“o sagrado e o profano constituem duas modalidades de ser no mundo” (Eliade, 2001, p. 

20)
12

. Isto significa, antes de tudo, que a oposição entre as duas esferas partem do princípio de 

que é a própria experiência humana no mundo que institui um caráter sagrado, ou profano. Ao 

contrário de muitos de seus críticos, portanto, Eliade não pretende desconsiderar a experiência 

social humana em favor de uma total valorização da experiência transcendental. Pelo 

contrário, a relação entre as duas formas de experiência constituem a maneira pela qual o ser 

humano se relaciona com o mundo; são duas faces de uma mesma realidade. 

 Esta forma de se encarar a relação sagrado/profano como formas de experiência do 

Homem no mundo ganha em reforço teórico com a categoria de hierofania, que constitui a 

base fundamental da teoria de Eliade acerca do sagrado. Para o autor, hierofania constitui a 

maneira pela qual o sagrado se manifesta para o Homem – ou a própria sacralização por ele 

realizada –, sendo este um dos principais pontos de críticas de seus opositores, pois uma 

leitura rápida nos deixa a entender que Eliade parte do pressuposto da existência do 

transcendental (a priori) se manifestando como que autonomamente ao humano em forma de 

hierofania. Esta afirmação não está de todo incorreta, pois de fato, partindo das teorias de 

Otto, Eliade tem como pressuposto a existência de um sagrado a priori, todavia não é esta a 

principal preocupação do autor; pelo contrário, Eliade procura mostrar com a categoria de 

hierofania de que forma o homem, nas mais diversas culturas, se relaciona com tais 

manifestações do transcendental, constituindo uma “história comparada de religiões”, ou, 

mais precisamente, uma “fenomenologia religiosa”. 

 Em resumo, ao analisarmos as perspectivas teóricas que tomam como ponto de análise 

uma esfera antropológica/não-racional da religião, percebemos que embora haja uma relação 

clara desta com perspectivas teológicas
13

 (sagrado como elemento a priori, por exemplo) 

muitas críticas a esta perspectiva teórica não tem boa consistência, sendo muitas vezes 

superficiais e reducionistas. É evidente que uma supervalorização da esfera não-racional de 
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uma forma “irracional” não é de modo algum sadia ao caráter científico, todavia o mesmo 

também é válido para um excesso de valorização do caráter social da religião. 

 

4. A perspectiva da antropologia cultural: rito e religião 

Quando nos referimos à antropologia cultural da religião faz-se necessário distingui-la 

do que chamamos de “dimensão antropológica” da religião. A diferença se dá no fato de que a 

primeira constitui-se em uma disciplina, uma área do conhecimento próprio da antropologia 

cultual, voltada para os aspectos religiosos das sociedades, enquanto a segunda refere-se a 

uma dimensão teórica dos estudos de religião que privilegia os aspectos antropológicos 

estruturais e elementares que compõem os fenômenos religiosos. É necessário ressalvarmos 

que ambos não são inerentes um ao outro.  

Tratando-se mais especificamente dos estudos de religião realizados pela Antropologia 

cultural, percebemos ao longo do século XX um número bastante crescente de estudos na 

área. Tal avanço deve-se especialmente à ascensão de outra área do conhecimento: a 

etnologia. Segundo Massenzio (2005), convencionou-se chamar de antropologia religiosa o 

encontro entre a história das religiões e a antropologia cultural, “cujo âmbito aparece 

marcado, em geral, pela complexidade teórica e pela riqueza dos estímulos culturais” (Idem, 

p. 39). Um dos aspectos religiosos mais elementares da religião, de estudo privilegiado na 

antropologia, bem como na própria etnografia, refere-se ao rito. As diversas formas de rito, 

certamente, constituem um dos momentos mais privilegiados para o contato humano com o 

sagrado, igualmente para a experiência individual e coletiva de interação entre os homens e as 

forças que considera transcendentais. A análise de ritos religiosos pela antropologia confere 

importância especial para os estudos de religião na medida em que estes representam, por 

excelência, a própria experiência religiosa, seja esta de manifestação, controle, produção ou 

reprodução. 

 Dentre os principais autores da antropologia religiosa, optamos por destacar Victor 

Turner, que, a partir de sua principal obra “O processo ritual” (1969)
14

, marcou os estudos de 

religião por instituir a categoria de liminaridade. Tendo como objeto de estudo as 

comunidades africanas ndembo, Turner faz uma rica análise dos processos rituais sociais e 

religiosos por que passam os indivíduos e a coletividade deste povo em particular. A partir 

disso, o antropólogo institui categorias generalizantes como liminaridade e communitas, na 

tentativa de compreender como um todo as atividades religiosas ritualísticas em que a 

dualidade sagrado/profano são suspensas. Segundo Turner: 
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os atributos de liminaridade, ou de personae (pessoas) liminares são 

necessariamente ambíguos, uma vez que esta condição e estas pessoas 

furtam-se ou escapam à rede de classificações que normalmente 

determinam a localização de estados e posições num espaço cultural. As 

entidades liminares não se situam aqui nem lá; estão no meio e entre as 

posições atribuídas e ordenadas pela lei, pelos costumes, convenções e 

cerimonial. Seus atributos ambíguos e indeterminados exprimem-se por 

uma rica variedade de símbolos, naquelas várias sociedades que 

ritualizam as transições sociais e culturais. (TURNER, 1974, p. 117) 

 

 A importância das análises de Turner se dá na medida em que, uma vez que se institui 

processos, ritos, divindades, ou qualquer outro atributo inserido em uma dimensão de 

liminaridade, percebemos que a rigidez da separação entre sagrado e profano, e mesmo entre 

transcendente e imanente não são completamente opostas e antagônicas, mas podem, em 

momentos peculiares, e especialmente, em processos rituais, fundir-se, ou mesmo inverter sua 

ordem cosmológica “natural” (sagrado como sagrado, profano como profano). Esta 

constatação teórica de Turner certamente abriu caminhos nos estudos de religião para um 

equilíbrio entre interpretações privilegiadoras de uma dimensão social da religião e seu 

oposto. 

 

5. O sagrado e a modernidade em Peter Berger e Thomas Luckmann 

Ao avançarmos na presente discussão em torno do equilíbrio interpretativo acerca do 

fenômeno religioso, dois autores de relevante contribuição, sem os quais não poderíamos 

avançar o debate, são Tomas Luckmann e Peter Berger
15

. Seja em suas obras conjuntas, ou 

separadamente, o mérito dos presentes autores está, dentre outros, em estabelecer entre 

religião, sociedade e modernidade interpretações que vão desde a compreensão do 

funcionalismo social das instituições religiosas à sua dinâmica entre a transcendência e 

experiência com o sagrado.  

No que tange a dimensão social da religião, a relação traçada por Berger e Luckmann, 

acerca da produção e controle de sentido pelas instituições religiosas e a legitimação da 

própria religião na modernidade, é de fundamental importância para compreendermos a 

suposta “crise da religião” na era moderna. Para Luckmann, assim como para Berger, a 

modernidade minou não a religião em si, mas seu monopólio institucional
16

. O fenômeno da 

secularização, especialmente em Luckmann, reflete não uma crise da religião na 

modernidade, mas um recuo do poder institucional religioso, que em última instância não 

representa, per se, a própria religião.  
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Neste sentido, a interpretação de Luckmann acerca da religião reflete uma definição 

na qual o fenômeno religioso deve ser entendido como uma organização social das relações 

com a transcendência
17

. Ou seja, para o autor, a compreensão de religião passa tanto pelo pólo 

social/institucional, como pelo experimental/antropológico. Portanto, sendo a religião uma 

constante antropológica (todavia de objetivação histórica e social), esta não pode ser 

generalizada em seus aspectos institucionais, uma vez que estes estão inseridos em um 

processo temporal e contextual, mas somente em seus aspectos antropológicos, tidos como 

universalizáveis por sua tendência à naturalização.  

The conceptual framework of sociological functionalism also fail in 

providing an answer to our basic question. We may be inclined, perhaps, 

to turn to it for explanatory schemes in the study of societies which 

possess specialized religious institutions. One should not preclude, a 

priori, the possibility that a structural – functional analysis, for example, 

might illuminate the relation between economic, political and religious 

institutions in some societies. Unfortunately, however, sociological 

functionalism, as exemplified today by structural-functionalism, 

presupposes precisely what is put in question here. Religious institutions 

are not universal; the phenomena underlying religious institutions or, to 

put it differently, performing analogous functions in the relation of the 

individual and the social order presumably are universal. We must, 

therefore, consider problematic what is taken for granted in sociological 

functionalism. (LUCKMANN, 1972, p. 43. Grifo nosso)
18

 

 

Por outro lado, quando analisamos o pensamento e as análises de Berger, 

separadamente de Luckmann, tendemos a interpretá-lo como adverso ao pensamento de seu 

cooperador. Isto se deve ao fato de Berger evidentemente tomar como objeto de análise 

privilegiado as instituições religiosas, e seus aparatos de poder simbólico
19

. Tais 

interpretações parecem tender a uma visão determinista do fenômeno religioso, bem como a 

todos os problemas até então aqui analisados. Todavia, em análise mais cautelosa do 

pensamento de Berger percebemos claramente que suas posições não tendem à generalização 

das relações sociais e institucionais da religião ao fenômeno religioso como um todo. Pelo 

contrário, seu “funcionalismo” parece reconhecer a necessidade se abarcar à compreensão da 

religião seus aspectos antropológicos. 

É preciso sublinhar muito fortemente que o que se está dizendo aqui não 

implica numa teoria sociologicamente determinista da religião. Não se 

quer dizer que qualquer sistema religioso particular nada mais seja senão 

o efeito ou “reflexo” dos processos sociais. Pelo contrário. O que se 

afirma é que a mesma atividade humana que produz a sociedade também 

produz a religião, sendo que a relação entre os dois produtos é sempre 

dialética. É, assim, igualmente possível que, num determinado 

desenvolvimento histórico, um processo social seja o efeito da ideação 

religiosa, enquanto em outro desenvolvimento pode se dar o contrário. A 
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implicação do enraizamento da religião na atividade humana não é de que 

a religião seja sempre uma variável dependente na história de uma 

sociedade, e sim que ela deriva a sua realidade objetiva e subjetiva dos 

seres humanos, que a produzem e reproduzem ao longo de suas vidas. 

(BERGER, 1985, p. 61)
20

 

 

A disparidade, no entanto, que podemos evidenciar entre as análises de Luckmann e 

Berger, quando analisados separadamente, funda-se no fato de que se por um lado o primeiro 

enfatiza o caráter antropológico da religião, privilegiando sua dimensão não-institucional, o 

segundo, por outro lado, enfatiza o fenômeno religioso voltado para seu caráter institucional, 

bem como suas relações de poder, controle e reprodução social. Entretanto, ambos partem 

igualmente de interpretações teóricas não radicalizadas em seus pólos epistemológicos, de 

forma que tanto em uma quanto em outra percebemos uma tendência talvez não ao equilíbrio 

propriamente dito, mas pelo menos a um não-determinismo nem para a dimensão social, nem 

tampouco para a antropológica da religião. 

Enfim, ao realizarmos um breve balanço das produções sobre interpretações teóricas 

acerca da religião ao longo do século XX – naquilo que podemos entender por autores 

clássicos, ou, pelo menos, mais influentes na área – percebemos que o dualismo interpretativo 

que privilegia radicalmente ora a dimensão profana/social/institucional da religião, ora sua 

dimensão sagrada/antropológica/transcendental se funda como um dos principais problemas a 

serem debatidos em torno do tema. É evidente que não pretendemos classificar, ou mesmo 

rotular, um ou outro autor em uma ou outra tendência específica de forma rígida. Pelo 

contrário, o que propusemos com este balanço é apenas fomentar um debate que se coloque à 

luz de críticas as teorias produzidas até então, que na atualidade geram interpretações tendidas 

à radicalização de uma ou outra tendência, dificultando uma melhor compreensão da 

complexidade do fenômeno religioso. 

II 

Ao intentarmos abordar a problemática dos estudos teóricos da religião não 

pretendemos abarcar todas as suas discussões em geral, uma vez que são muito variadas e 

praticamente impossíveis de serem discutidas em um mesmo trabalho acadêmico. Não 

obstante, uma das problemáticas mais discutidas na última década – pelo menos em nível 

internacional – refere-se ao chamado “novo paradigma” da Escolha Racional da Religião, 

proposto inicialmente por Rodney Stark, em 1985, mas problematizado e intensamente 

discutido a partir de meados dos anos de 1990, quando passou a produzir obras junto ao 

economista Laurence Iannaccone e o sociólogo Roger Finke.  
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Em resumo, a “Teoria da Escolha Racional da Religião” (RCTR) tem como proposta 

analisar a religião a partir de pressupostos das ciências econômicas, abordando como eixo 

principal as relações entre “procura e oferta” religiosa diante de problemas como o monopólio 

e a regulação estatal sobre a “economia” e “mercado” religiosos. A partir disso, os teóricos do 

“novo paradigma”, intentam que, na modernidade, os consumidores da religião escolham 

racionalmente a “firma religiosa” que melhor lhe ofereça produtos de seu interesse, focando, 

assim, nas estratégias de “marketing” da oferta religiosa, e não mais somente na problemática 

da demanda. 

Esta nova teoria da religião veio em resposta ao paradigma de Peter Berger e Thomas 

Luckmann, que partiam do pressuposto de que, na modernidade o pluralismo religioso tem 

como consequência uma crise da própria religião, uma vez que a oferta cai em descrédito. Se 

por um lado, portanto, Berger e Luckmann acreditam que a perda de monopólio leva à crise 

das instituições religiosas, por outro, o “novo paradigma” entende que este mesmo pluralismo 

leva ao reforço das mesmas, uma vez que força as “firmas religiosas” a diversificarem suas 

ofertas, visando atender melhor aos mais variados grupos e interesses sociais.  

Esta nova proposta paradigmática da RCTR tem sido alvo de intensa discussão na 

última década, especialmente pelo fato de que não só propõe uma crítica aos modelos 

vigentes até então, como reduz o fenômeno religioso a relações puramente econômicas, 

trazendo o debate novamente à problemática abordada por esse trabalho: um excesso 

interpretativo que reduz o fenômeno da religião a uma determinada ala interpretativa. 

III 

 Ao realizarmos, portanto, um balanço dos textos clássicos produzidos ao longo do 

século XX, seja em áreas da Sociologia, História, Antropologia, Teologia, ou Ciências da 

Religião, percebemos uma linha de avanço do tema, não necessariamente em sentido 

temporal, na qual houveram muitas sofisticações teóricas e metodológicas, todavia, 

frequentemente em caráter de exclusão, ou negligência, de uma ou outra dimensão essencial 

do fenômeno religioso. Por outro lado, já no final do século passado, os debates em torno do 

caráter econômico da religião chegaram a um ponto auge com a Teoria da Escolha Racional 

da Religião (RCTR). Tal teoria, apesar de significativos avanços e inovações teóricas, 

explicitou os excessos interpretativos de que vimos falando até então. A adoção absoluta de 

princípios das Ciências Econômicas em estudos de religião gerou expressivos debates, que, 

dentre outras coisas, mostra-nos a necessidade de discussão e sofisticação teórica, que vise o 

equilíbrio interpretativo em um objeto de estudo tão complexo como o fenômeno religioso. 
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 Neste sentido, a presente pesquisa tem como avanço principal suscitar e proporcionar 

um levantamento atual, bem como um importante debate, acerca da problemática teórica da 

religião. Visto que o tema ainda carece de importância em nível local, e em certa medida 

nacional, por parte especialmente da historiografia, explicitamos a necessidade de produções 

teóricas equilibradas que tragam à debate as carências e exageros produzidos, e 

demasiadamente reproduzidos, nos estudos de religião atual. 

Notas 

                                                           
1
 Podemos adicionar a esta lista Pierre Bourdieu, todavia, trataremos sobre seu pensamento mais adiante. 

2 DI NOLA, Afonso. Sagrado/profano. In: Enciclopédia Einaudi. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1987. Vol. 

12. 
3 DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
4
 A exemplo os rituais de passagem analisados por Turner (1974), ou os rituais de sacrifício analisados por 

Girard (1990), em que um dado elemento de natureza profana pode vir a se tornar sagrado, em uma mudança não 

somente de estado, mas da própria natureza cosmológica que o constitui. 
5
 Por exemplo, o verbete “sagrado/profano” de Di Nola (1987), e o livro “História das religiões na cultura 

moderna” de Massenzio (2005), dentre outros. (MASSENZIO, Marcello. A história das religiões na cultura 

moderna. São Paulo: Hedra, 2005.) 
6
 É importante frisarmos que a “religião” para Weber consiste não somente em um objeto de estudo separado de 

seu pensamento como um todo. Antes disso, o fenômeno religião é por ele estudado como parte essencial na 

compreensão do processo de racionalização humano, especialmente ocidental, através do qual o autor demonstra 

copiosa habilidade historiográfica em uma de suas principais obras “A ética Econômica das religiões mundiais”. 
7
 WEBER, Max. Psicologia social das religiões mundiais. In: GERTH, H. H. & MILLS (orgs. Max Weber: 

ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 1982. pp. 309-346. 
8
 WEBER, Max. Economia e Sociedade: Fundamentos da sociologia compreensiva. 4ª ed. Brasília: ed. Da UnB. 

2000. V. I 
9
 Seguindo as interpretações de Weber, a Igreja Católica pode ser considerada uma “empresa ou associação 

hierocrática” a partir do momento em que se tem um grupo, ou classe sacerdotal, que domina o poder 

institucional. 
10

 OTTO, Rudolf. O Sagrado. Sobre o Irracional na Idéia do Divino e sua Relação com o Irracional. Lisboa: 

Edições 70, 1992. 
11

 Em outros autores e sociedades esta categoria recebe nomes como: mana, wakan, boylya, orenda, etc.  
12

 ELIADE, Mircea. O Sagrado e o profano: a essência das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
13

 O próprio Rudolf Otto foi teólogo luterano, todavia não só ele, mas, por exemplo, Troeltsch também o era, não 

sendo este, portanto, um bom critério para avaliação do fundamento teórico de um dado autor. 
14

 TURNER, Victor W. O processo ritual: estrutura e antiestrutura. Petrópolis: Editora Vozes, 1974. 
15

 Lembramos que outros importantes autores – como os franceses Pierre Bourdieu e René Girard – têm 

importantes contribuições para a presente discussão, todavia não foram acrescentados no presente artigo devido 

as dimensões obrigatórias próprias deste. 
16

 Troeltsch, já no início do século XX, chamava a atenção para o fenômeno da “individualização” da religião, 

havendo na modernidade, portanto, não uma crise da religião em si, mas um processo de individualização na 

pluralidade religiosa. 
17

 A transcendência em Luckmann não deve ser entendida em um sentido teológico, ou metafísico, mas (de 

maneira resumida) como o processo no qual o ser humano desloca sua experiência/expectativa do passado/futuro 

e a projeta no presente e futuro/passado, criando com isso significados e mesmo visões de mundo. Essa 

capacidade, segundo Luckmann, é o que faz do Homem um ser naturalmente “religioso”. 
18

 LUCKMANN, Thomas. The invisible religion: the problem of religion in modern society. New York: Collier-

Macmillan, 1972. 
19

 É possível traçarmos um paralelo entre o pensamento de Berger e Bourdieu não somente em suas análises do 

poder simbólico institucional, mas ainda, por exemplo, entre a relação “macro-cosmo/micro-cosmo” de Berger e 

o chamado “efeito de consagração” de Bourdieu, que, em última instância, analisam as relações de reprodução 

simbólica entre o cosmos social e o cosmos sagrado. 
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