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O IMPACTO DA PRÁXIS RELIGIOSA
NA CONSTRUÇÃO DE VÍNCULOS SOCIAIS
Miriam Ferreira •

A presente obra, de construção coletiva, resulta de diferentes pesquisas que, em sua
pluralidade, permeiam áreas como educação, religião e organização da sociedade. O fio
condutor dos trabalhos, no entanto, funda-se na práxis religiosa, que surge com o condão de
estruturar as bases da coesão social, como tão bem expresso em obras clássicas do
pensamento sociológico e antropológico, escritas por próceres como Émile Durkheim, Max
Weber, Karl Marx, Karl Mannheim, Marcel Mauss e Lévy-Strauss.
Do conjunto dos textos é possível extrair que a religião opera no fiel, naquele que crê,
um mecanismo propulsor de importantes valores sociais, tais como solidariedade, moral,
ética, disciplina e, fundamentalmente, amor. Pode-se inferir, sem maiores malabarismos, que
a própria definição do homem enquanto humano, ou seja, sua identidade comum, diferenciada
de outros seres da natureza, está intimamente ligada com a religião ou, ao menos, com as
especulações que o homem produz sobre o divino. De fato, não seria absurdo afirmar que o
próprio processo de humanização tem seu início com o surgimento da linguagem e da
religião, portanto, é nestas habilidades e manifestações que, no âmbito das sociedades
contemporâneas, poder-se-á observar a crise moral que, de forma particularmente dramática,
atinge a juventude.
Vê-se, de plano, que a presente obra tem aberto um caminho profícuo no que concerne
à sua importância para o ensino da Sociologia no Ensino Médio. Sem pieguismo ou
moralismo, ela contribui para a discussão de temas que são caros à sociedade atual,
particularmente à juventude. Outrossim, se valores como amor e ética estão “ausentes” do
quotidiano de várias sociedades, maior a importância da obra.
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