
Filoso� a

Capítulo 8
1. *  2. * 3. * 4. *  5. D 

* Respostas:

1. a) Um primeiro elemento consiste no fato de que o conteúdo da religião se 
aproxima do conteúdo da re� exão � losó� ca, visto que ambas as esferas 
buscam responder a questões como “O que é o homem?”, “Qual o sen-
tido da vida?” etc. O outro elemento é o fato de que essa semelhança 
atenuou, em certos períodos da história, os limites entre as duas esferas 
(como foi o caso dos epicuristas, dos estoicos e dos pitagóricos).

b) Os outros dois modos fundamentais de relação entre os dois campos são o 
distanciamento e os embates entre eles e o estudo da religião sob um 
ponto de vista crítico (Filoso� a da religião).

c) Abordagem da relação entre religião e valores morais; estudo da lin-
guagem religiosa; análise comparativa entre valores religiosos e outros 
valores; estudo do objeto próprio da religião e da natureza da funda-
mentação que as religiões procuram dar à fé.

2. a) Profanar signi� ca retirar o sentido sagrado de algo, ou tratar algo, ou 
alguém, que esteja na esfera do sagrado como se esse sentido não 
 existisse. 

b) Dizer que a vida humana é sagrada signi� ca considerar que ela é dotada de 
um sentido sagrado, transcendente, que está além da realidade visível.

3. No entendimento de Roger Scruton, as consequências para um mundo que 
se desfaz do sentido do sagrado são, por exemplo: o detrimento do “sentido 
de sacrifício”; a eliminação da ideia de que há uma missão a cumprir nesta 
vida; o não preenchimento da solidão existencial ou metafísica; o risco de 
degradação dos seres humanos e do mundo, que podem passar a ser vistos 
como objetos consumíveis, e não como seres a serem reverenciados.

4. a) Para Max Weber, o “desencantamento do mundo” é a compreensão do 
mundo como destituído do sentido transcendental. Esse aspecto seria 
justamente como se caracteriza a época moderna.

b) O desencantamento do mundo seria resultado de uma mudança de 
mentalidade causada pela revolução cientí� ca moderna. Esta, pouco a 
pouco, vai criticando tanto a Filoso� a do tipo metafísica quanto a reli-
gião, procurando substituí-las por um puro racionalismo, por uma visão 
que considera apenas a realidade física. 

5. Weber compreende o afastamento, na modernidade, de crenças tradicionais 
e da dimensão considerada transcendental como resultado da racionalização 
e do desencantamento do mundo.
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