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Resumo 

 

Esse trabalho tem o objetivo de compreender a perspectiva e os motivos que levaram 

Karl Marx a afirmar que a religião é um ópio para o povo, ou seja, um tipo de droga 

alucinógena que serviria para anestesiar as pessoas em relação ao mundo injusto e 

desigual em que vivem. Desta forma, Marx posiciona-se criticamente em relação ao 

cristianismo e acusa-o de servir aos interesses do capitalismo, pois tornaria as pessoas 

mais conformadas com a sua realidade e assim as desencorajaria de buscar por 

mudanças concretas. Para este trabalho foi realizada a leitura de algumas obras de Karl 

Marx, artigos de comentadores, textos relacionados ao assunto em questão e trechos 

bíblicos, além disso, foram feitas algumas entrevistas, com perguntas abertas para 

professores e alunos da Unidade Escolar E.E.E.I. Luciane do Espírito Santo, com o 

objetivo de saber o que eles achavam do pensamento de Marx sobre a religião. Por fim, 

acredita-se que esta pesquisa contribuiria para um avanço no diálogo entre o 

pensamento filosófico de Marx e o cristianismo, possibilitando assim uma abertura para 

a relação entre duas formas de pensamentos distintos, algo importante para o avanço da 

tolerância e do respeito a diversidade, assim como, um aprofundamento das ideias do 

filósofo alemão nos dias atuais. 
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Introdução 

 

A quantidade de religiões existentes em nossa atualidade, provocam diversas opiniões, 

escolhas e até mesmo conflitos entre os indivíduos, gerando, inclusive, muita intolerância a 

guerras entre pessoas, comunidades e nações inteiras. Desta forma, demanda-se abertura para 

o diálogo, de modo que haja compreensão das diferenças, perspectivas e pontos de vistas 

entre as pessoas e assim, consequentemente, o respeito entre os indivíduos, suas crenças e 

formas de pensar. 

A filosofia e a religião, muitas vezes, encontram-se em seus objetivos, tentando 

explicar a essência do mundo, seu sentido, sua existência e seus princípios éticos e morais, 

porém, a forma como cada uma delas procede é inteiramente diferente. Neste sentido, a 

filosofia se baseia na razão, considerando os argumentos e o pensamento lógico a sua maior 

referência, a religião, no entanto, fundamenta-se na fé, em revelações divinas, práticas e 

dogmas. 

Desta forma, Religião e Filosofia são formas distintas de conhecimento, que possuem 

referenciais próprios e que servem para os seres humanos como grandes orientadores da vida, 

guiando-os em suas escolhas e vivencias. Sendo assim, Filosofia e Religião não precisam 

entrar em conflito, mas, podem dialogar entre si, a partir do respeito, tolerância e da abertura 

para a escuta e compreensão. 

 

O primeiro esforço para pensar as relações entre a Filosofia, a 

Mitologia e a Religião conduz à questão sobre a origem da Filosofia. 

É bastante divulgada a ideia de que o modo de pensar, que hoje 

identificamos como próprio da Filosofia, tem origem na Grécia 

Antiga, no final do século VII a.C. e início do século VI a.C. Atribui-

se a Pitágoras (570 a.C.-496 a.C.) o emprego da palavra “filosofia” 

pela primeira vez, unindo dois termos: philia ou philos (amizade) e 

sophia ou sophos (saber), o que resultou em uma palavra que expressa 

amor pela sabedoria. Esse modo de pensar teria surgido com a 

necessidade de se responder a questões sobre o mundo natural e sobre 

os homens, que não haviam sido respondidas, de maneira plenamente 

satisfatória, pelas narrativas mitológicas. O segundo esforço para 

pensar as relações entre a Filosofia, a Mitologia e a Religião é 

justamente de distinguir perguntas e respostas próprias a cada um 

desses modos de pensar. (SÃO PAULO, 2017)  

 

 

Em relação ao campo religioso, percebe-se que a maioria das religiões, possui um 

conjunto de regras e mandamentos a serem obedecidos por seus fiéis, moldando 
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comportamentos, crenças, pensamentos e valores. Desta forma, tal coletividade de crenças e 

modos de vida, nos oferece uma vasta diversidade, assim como, diferentes segmentos de 

crenças, tradições, costumes e cultura em nossa sociedade. 

Neste sentido, a fé para quem é cristão, está voltada na devoção de um único Deus, 

obedecendo-o e adorando-o, como resultado, se espera uma “prosperidade” em particular. 

Contudo, isso depende de sua Vontade, um papel de “pai educando seus filhos”. A 

recompensa, pode surgir através de um milagre ou pelo sentido que a vida passa a ter, 

tornando-se uma comprovação para os seus seguidores. Um fato muitas vezes 

incompreensível para a ciência e a razão humana, como no livro do novo testamento, onde 

uma doença chamada Lepra, foi relatada e um homem foi curado, através de um toque de 

Jesus. 

 

“Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se 

quiseres podes purificar-me! Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: 

Quero, Seja purificado! Imediatamente ele foi purificado da lepra” 

(São Mateus 8:2-4). 

 

Ressalta-se que o cristianismo, dentre tantas religiões, possui grande influência no 

ocidente, agregando parte da sociedade em geral que acredita na existência de um único Deus, 

capaz de todas as coisas. Segundo pesquisas do IBGE (instituto brasileiro de geografia e 

estatística - dados de 2016), o Brasil é a segunda maior nação do mundo de cristãos e assim 

sendo, muitos brasileiros acabam adotando diversos preceitos cristãos em sua rotina, 

influenciados por igrejas católicas e de origem protestante (evangélicos). 

Historicamente, o Cristianismo adquiriu força na Roma Antiga, quando surgiu a figura 

de Jesus Cristo, intitulado por seus seguidores como o “Salvador”, ensinando mandamentos, 

mensagens de amor, humildade, paz, caridade e outros princípios morais. Desde então, 

recebeu muitos adeptos, de todas as classes sociais, principalmente, os mais necessitados e 

humildes como é o caso dos doentes, miseráveis e pobres. 

   Na Idade Média, os mandamentos foram deixados de lado por muitos que se 

intitulavam cristãos e a “ganância” foi apoderando-se do clero, chegavam a cometer crimes 

hediondos em nome de Deus, até comércio de objeto e vestes sagrados como a coroa de 

espinhos que Jesus usou no momento de sua crucificação foi vendida para o rei da França 

Luís IX, no século XIII (APOSTOLORUM, 2015). 
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        Karl Marx (1818-1883), filósofo alemão, tem uma visão crítica sobre a influência 

do cristianismo na sociedade de sua época, para ele tal religião seria como o Ópio
1
 para povo, 

ou seja, uma ilusão criada para que os proletariados fossem mantidos sobre o domínio da 

classe burguesa
2
e assim submetidos ao seu comando. Conhecer os motivos, seu pensamento, 

teoria e crítica são os objetivos desta pesquisa e assim propiciar uma reflexão sobre o 

pensamento de Marx em relação ao cristianismo, desde seu contexto até a nossa atualidade. 

Por isso, foi anexada a esta pesquisa teórica uma entrevista realizada com professores e alunos 

da escola, para uma analise sobre o que pensam a respeito do pensamento de Marx sobre o 

cristianismo e assim uma reflexão sobre tais ideias na atualidade. 

 

 

Justificativa 

 

Esse trabalho tem a função de reconhecer a importância de uma crítica filosófica nos 

dias atuais e os seus impactos numa sociedade fortemente influenciada pela religião, assim 

como, diferenciar um pensamento baseado numa perspectiva filosófica e outro com 

fundamentos na fé humana. Portanto, buscaremos compreender, o funcionamento das ideias 

de Karl Marx, alguns de seus conceitos e forma de pensar em relação a religião.  

Destaca-se que existe muita intolerância nos dias atuais, afastando muitas pessoas com 

pensamentos diferentes, tanto com questões religiosas como em relação a filosofia, mas trazer 

à tona o respeito e o diálogo é algo que parece-nos fundamental. Sendo assim, compreender o 

que Marx quis transmitir, contextualizando suas ideias em seu tempo histórico, superando 

pré-juízos e pré-conceitos, é essencial para que não fiquemos imersos no senso comum e na 

ignorância. 

Desta forma, pretende-se analisar, compreender e refletir sobre de que forma seria 

possível desenvolver um diálogo entre o pensamento filosófico de Karl Marx e o cristianismo, 

tanto no contexto do sec. XIX quanto na atualidade. Discussão importante para avançarmos 

no que se refere ao convívio com as diferenças, no respeito a diversidade de pensamento, 

ideias e expressões, e, também, na amplitude do conhecimento advindo de suas ideias e 

perspectivas, ampliando assim o conhecimento a respeito da temática, algo fundamental para 

                                                           
1
 Droga alucinógena originária do Mediterrâneo e Oriente. 

2
 Classe social do regime capitalista, onde seus membros são proprietários do capital, ou seja, comerciantes, 

chefes de industrias, proprietários de terras, imóveis, os que possuem riquezas através do meio de produção. 
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o avanço no campo científico como um todo, que não pode limitar-se, apenas, a um único 

ponto de vista e assim ignorar outras fontes de conhecimento possíveis. 

 

Questão problema: 

1.2 O cristianismo em Karl Marx. 

 

    Karl Marx nascido em família judia, chegou a frequentar uma igreja Luterana num 

determinado tempo de sua vida, adquiriu conceitos filosóficos, onde afirmava ser criação 

humana. Perspectiva criada com observações vistas a partir das questões econômicas, na 

relação entre a pobreza e a submissão aos mais ricos.  Seus principais influenciadores foram 

Ludwig Feuerbach e Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Além disso, Marx é reconhecido como 

um dos nomes mais importantes da sociedade atual, principalmente, por teorizar a respeito das 

lutas de classe, das questões sociais que advém deste pensamento e de sua crítica sobre o 

capitalismo.  

   A partir da divisão de classes, ou seja, a classe dominante (os mais “ricos”) e classe 

desfavorecida (os mais pobres), percebeu que a religião funcionaria como espécie de “droga” 

para o povo, sendo assim, os mais pobres aceitariam sua condição com mais facilidade, 

conformados com a sua situação, a religião (o cristianismo) surge como um” ópio”, que serve 

para anestesiar os indivíduos. Aliados ao medo de questionar e a carência de informação o 

cristianismo possibilitaria certa submissão do proletariado em relação a classe dominante. 

Para essas pessoas, a “margem” na sociedade, a religião provoca o medo e o controle das 

populações, uma aversão a desobediência para um fim pior na eternidade, ou seja, no inferno. 

Em seu livro a “Crítica da filosofia do direito de Hegel” o filósofo ressaltou essa ilusão:  

 

A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da 

miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da 

criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o 

espírito de estados de coisas embrutecidos. Ela é o ópio do povo 

(MARX, 1843 p.145). 

 

   

 Como se pode perceber no trecho acima, Marx ressalta a ideia de que a religião é uma 

ilusão criada pelos homens e para os homens, um refúgio da realidade. Uma vida com um 

único dever de manter a sobrevivência (alimentação, moradia e vestimenta), deixando de lado 

a felicidade, acreditando-se então que ela só seria alcançada após a sua morte e no céu (1 
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Coríntios 15:58. Daniel 7:18), restando assim, como único dever, de trabalhar e acreditar que 

esse é o seu papel na terra. Esta mesma ilusão alimentaria o capitalismo, a classe operária 

serviria para sustentar a classe burguesa e seus privilégios, e isto vem se expandido desde a 

revolução industrial até os dias de hoje.  

   Desde a Revolução Industrial
3
 houve um aumento na demanda de produtos, o 

consumismo, o avanço da sociedade moderna etc. Constitui uma produção mais acelerada e 

superior denominada assim como manufatura, tomando o lugar do trabalhador por máquinas 

mais eficazes para os burgueses e capitalistas. Sendo assim, os trabalhadores se submetem as 

condições, muitas vezes desumanizantes, alienantes e autoritárias. (BEZERRA) 

   Em partes, ainda é preciso realizar tarefas que não foram substituídas, essas funções 

sendo constante resulta na alienação
4
 do servidor. Sem a vontade de revolução do 

proletariado, por acreditar que é algo surreal, impossível de ser alcançado, facilmente, o 

transcendental se sobressai.  

   A religião seria uma espécie de alicerce para o lucro, principalmente se os 

proletariados fossem cristãos, haveria uma conjuntura mais fácil, sem manifestações, essa 

aceitação é bem vista por vir do reino dos céus (por algumas pessoas), sendo mais pobres na 

terra, consequentemente serão mais ricos, apenas, no reino dos céus.  

   Um exemplo da pobreza do século XIX foi retratado por Vincent Van Gogh (1853-

1890), mesma época em que Marx manifestou sua ideologia para com os mais desfavorecidos.  

    

Figura 1 Comedores de Batatas -1885 

 

                                                           
3
  Transformação social-econômica, valorização de máquinas e perda de mão de obra, crescimento 

do capital para donos de indústria, relativo ao aumento de produção. 
4
 Função monótona de determinada criação para o mundo exterior. Perda da essência. 
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      Van Gogh, em seu quadro, nos mostra a vida dos trabalhadores, com 

características marcantes de sua miséria, sua função na sociedade e perceptível infelicidade. 

Neste sentido, sua pintura expressa a “dor” e o “sofrimento” do trabalhador, um escravo com 

longas jornadas de trabalho, sem recompensas dignas pelo seu esforço. Tanta mão de obra e 

sacrifício, sem que fosse compartilhado igualmente por todos. (IMBROISI, 2016) 

    O livro “A situação da classe trabalhadora na Inglaterra” de Friedrich Engels, 

reforça este argumento e nos mostra a forma como os trabalhadores eram submetidos nesta 

época. 

 

A alimentação habitual do trabalhador individual varia, 

naturalmente, de acordo com o seu salário. Os trabalhadores melhor 

pagos, especialmente aqueles em cujas famílias cada membro é capaz 

de ganhar alguma coisa, têm boa alimentação, pelo menos enquanto 

essa situação durar: há carne diariamente e toicinho e queijo à noite. 

Quando a renda é menor, comem carne apenas duas ou três vezes na 

semana e a proporção de pão e batata aumenta. Descendo 

gradualmente, nós encontramos o alimento animal reduzido a um 

pequeno pedaço de toicinho cortado com batatas. Mais baixo ainda, 

até mesmo isso desaparece e permanece apenas pão, queijo, mingau 

de aveia e batata; até o último grau, entre os irlandeses, onde a batata é 

a única forma de alimento. Mas, tudo isso pressupõe que o trabalhador 

tenha trabalho. Quando não o tem, ele fica totalmente à mercê do 

acaso e come o que lhe dão, o que ele mendiga ou rouba. E quando ele 

não consegue nada, ele simplesmente morre de fome. (ENGELS, 1845 

p. 42) 

 

1.3 Religiões na atualidade 
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   Na contemporaneidade, essa interpretação ganha novos contornos, tanto em relação 

ao capitalismo atual como o próprio Cristianismo. Um escritor religioso da atualidade 

chamado Frei Betto, diz que o capitalismo se tornou uma “religião”, ou seja, o sistema 

econômico não é oposto a um sistema de crenças, pois ele também prega a felicidade, porém 

está se alcançaria através do consumo de marcas famosas, ostentar produtos caros para que 

outros o vejam como superior, invejando-o, para conseguir tomar seu lugar ou se mostrar 

superior. A religião existe demônios, às quais crentes devem manter distância, no capitalismo 

não se torna diferente, pois também possui seus próprios demônios, sendo eles os outros 

sistemas econômicos, tais como: O socialismo e o comunismo, inimigos recorrentes. 

    Há inúmeras religiões em muitas culturas diferentes e com a globalização as 

informações estão mais fáceis de serem adquiridas, porém, deve-se ter cuidado com os 

preconceitos e superficialidade que acabam gerando conflitos e intolerâncias. As pessoas em 

geral tem buscas e acreditam em coisas diferentes, seja ela por dividir ideias semelhantes ou 

pela procura de algo melhor, há aqueles que acreditam que a fé é algo de interesse, em uma 

sociedade tão cobiçada ao luxo, mas cada indivíduo acredita naquilo que lhe convém. O modo 

de vida e seu meio também pode auxiliar muito nisso, pois, se uma pessoa nasce e cresce com 

a verdade absoluta formada, logo ela passara a acreditar nisso, às vezes, nem a intervenção 

será capaz de acabar com esse pensamento. (MARA, 2007). 

     

 

2 Metodologia 

 

Esse trabalho foi realizado através de pesquisas teórica, em artigos científicos de 

comentadores e obras do próprio Marx, com o objetivo de compreender melhor seu 

pensamento sua crítica ao capitalismo, suas ideias a respeito da luta de classes e assim sua 

crítica em relação a religião.  Desta forma, realizamos a leitura do “Manifesto do partido 

Comunista” identificamos a problemática exposta na “Critica da Filosofia do Direito de 

Hegel”, além disso foram realizadas entrevistas com alguns professores e alunos a respeito do 

que eles achavam sobre a frase de Marx que diz “A religião é o ópio do povo”. Sendo assim, 

foi possível analisar e compreender o que os entrevistados conhecem do pensamento de Marx, 

assim como, o que podemos encontrar na própria obra do filosofo alemão. Por fim, 

pesquisamos trechos bíblicos que justificariam a frase polemica de Marx, levando em 
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consideração o contexto histórico, a perspectiva do filosofo e a visão religiosa, respeitando 

assim todas as formas de pensar. 

 

 2.1 Resultados 

 

Ao avaliar objetos de estudos contrários, como a bíblia e o pensamento de Karl Marx, 

percebeu-se algo que aproxima-os e coisas que os distanciam, ou seja, semelhanças e 

diferenças entre ambas. No entanto, pode-se encontrar alguns caminhos para que exista uma 

convivência pacífica entre diferentes perspectivas de mundo. Sendo assim, pode-se perceber 

que, apesar das diferenças, as críticas realizadas pelo filósofo possuem uma preocupação 

sobre os processos de dominação dos homens e assim as injustiças que afetam diretamente a 

dinâmica social. 

Desta modo, percebeu-se em que sentido Marx se opõe a religião e quais seriam as 

suas críticas sobre a mesma. Além disso, a leitura de trechos bíblicos, nos possibilitou 

constatar que a mensagem crista também se opõe a comercialização da fé, a manipulação dos 

homens e assim de suas crenças.  

 

“E achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas e e achou no templo os que 

vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um 

azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas; e 

espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas; E disse aos que vendiam 

pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu Pai casa de venda. (João 

2:14-16)”. 

 

   Para avaliar as opiniões de determinadas pessoas no presente, tanto de pessoas que 

estudaram Marx e aqueles que não o conhecem, foram-se realizadas algumas entrevistas com 

professores, alunos e ex-alunos da escola Luciane do Espírito Santo para saber o que eles 

achavam das ideias do filósofo alemão. Mesmo sendo épocas diferentes, é necessário entender 

diferentes formas de questionamentos, que muitas vezes não foram em vão, há pessoas que 

acreditam que igrejas conseguem extorquir o salário de um trabalhador, um desvio de 

dinheiro especificamente, como já foram relatos escândalos envolvendo a igreja e outras que 

creem no poder e em sua magnitude, não tendo-se, portanto, unanimidade entre os 

entrevistados.    
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   Mas, é necessário reavaliar os pontos positivos e negativos da igreja, ou seja, seu 

principal fundamento e participação na sociedade e crenças de cada religioso (a), reavaliar 

suas próprias concepções é benéfico tanto para aprimorar seus conhecimentos como para 

questionar-se.  

A pergunta: “Qual a sua opinião quando Marx diz que a religião é o ópio do povo”, foi 

justamente dirigida as pessoas com o intuito de avalia-lo na realidade de cada um: 

   

Reconheço que existem dois pontos de vista, ao mesmo tempo 

em que as religiões fazem um trabalho social importante na vida das 

pessoas, mas também, pode criar o fanatismo, enriquecendo o poderio 

do capitalismo, se tornando uma espécie de comércio, um exemplo 

são as igrejas protestantes, infelizmente não só elas, mas todas as 

igrejas em geral, se tornaram materialistas com o passar do tempo, 

perdendo-se a essência da salvação. ”O ter sobre o ser e não o ser 

sobre o ter” (Professora, abril de 2018). 

    

 

Acredito que quando Marx diz que a Religião é o ópio do 

povo, ele faz uma análise histórica observando a relação da religião 

com os conflitos sociais. Esses problemas da humanidade, é 

problematizado principalmente pela classe dominante que usa a 

religião como suborno aos interesses de si próprios (Professor, abril de 

2018). 

 

 

Em meu ponto de vista, Karl Marx ao se referir a religião 

como um ópio do povo, é algo significativamente vago, pois cada um 

sabe em que e no que acredita (Aluna, abril de 2018) 

 

 

 

Eu vejo a religião mais como uma maneira covarde de se 

enxergar um mundo que não é tão confortável, o que é bem parecido 

com usar drogas alucinógenas. Um refúgio mental ou um escape da 

realidade para que não se sofra tanto, fora que a religião te faz sentir 

parte de algo importante; o que te motiva para seguir vivendo entre 

toda essa miséria. Mas acredito que isso te fará mais distante da 

realidade do que mais perto (Ex-aluno, abril de 2018). 

 

    

   

  

2.2 Contrapartida social 
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Uma das intenções para essa pesquisa é expandir o conhecimento da religião e da 

filosofia nas escolas. O novo modelo de escola, a PEI (Programa de Ensino Integral), 

proporcionou uma pequena interação com a comunidade, o ensino dos alunos com um 

trabalho fora do currículo obrigatório escolar, sendo um desentendimento do assunto para 

alguns, através de um seminário, envolvendo pessoas para justamente entender um pouco 

mais sobre o conceito. A entrevista, com pessoas comuns do meio aliadas com a leitura da 

obra de Karl Marx nos possibilitou ampliarmos a nossa visão a respeito do pensamento 

filosófico de Marx, assim como, a sua crítica a respeito da religião, o que nos permite uma 

nova perspectiva da realidade que nos envolve e assim, consequentemente, um diálogo entre 

pontos de vistas distintos, algo fundamental para a sociedade atual.  

 

 

Considerações 

  

A intenção deste trabalho é deixar aberto a melhor forma de seguir, acreditar ou não 

em alguma perspectiva, em convicções criadas, seja elas experiências ou dados verdadeiros. 

Resulta no senso crítico, saindo do senso comum, entrando no bom senso, não havendo assim 

o preconceito como base para o conhecimento.     

   Mesmo Marx culpando o capitalismo de exercer uma ferramenta de manipulação 

contra o povo (religião), deve ressaltar a época vivida, pois, nos dias atuais o capitalismo tem 

seu meio de extorsão mais amplo, não somente pela fé, que se tornará um requisito 

adaptativo, escolhido e testemunhado perante sua consciência.  

   Cada escolha tem uma série de fatores, que possivelmente irão influenciar o caminho 

e o modo de vida. A busca por saber faz parte ou se existe um sentido, é importante para 

alguns que tenham medo de saber outra versão, além disso, religiões como um todo, fazem 

um papel de interação, conciliando a benevolências capazes de mudar as atitudes e 

comportamentos das pessoas. 

   Existem casos de pessoas que consegue algo que seria uma utopia, mas a fé a 

segurou de conseguir um feito, esse seria a principal disponibilização de comunidades 

religiosas, mas a soberba do homem acaba sendo maior até mesmo que sonhos e a paz. 

   Contudo, vale ressaltar independente da escolha religiosa, que a fé é algo muito 

pessoal, baseada em escolhas e experiências particulares e que a filosofia esta pautada no 

exercício da razão humana, no questionamento e nas reflexões profundas. É importante existir 



 
 

12 
 

uma linha de respeito entre as pessoas e assim a tolerância tanto com a religião como com a 

filosofia.   
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Figura 2- Comedores de batata 

Fonte: História das artes, os comedores de batatas Vicent Van Gogh 2016 
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