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NICOLINI, Marcos H. O. “Reconhecendo-se sem-religião nas periferias da cidade: 

liberdade compartilhada como resistência”. São Bernardo do Campo: Universidade 

Metodista de São Paulo, 2015, 538p. 

RESUMO 

Reconhecendo, a partir da constatação empírica, a multiplicidade de escolhas de 

crenças no Mundo e em particular na periferia urbana paulistana, reconhecemos, 

também, a emergência criativa de novas possibilidades de crer e não crer. Tal 

amplitude não apenas aponta para o crer (segundo as ofertas de um sem número de 

religiões) e o não crer (ateu e agnóstico), mas para uma escolha que poderia vir a ser 

silenciada e esquecida, neste binômio arcaico e obsoleto, quando alguém se dá à 

liberdade crer sem ter religião. Reconhecer interessadamente os sem-religião nas 

periferias urbanas paulistanas é dar-se conta das violências a que estes indivíduos 

estão submetidos: violência econômica, violência da cidadania (vulnerabilidade) e 

proveniente da armas (grupos x Estado). Tanto quanto a violência do esquecimento e 

silenciamento. A concomitância espaço-temporal dos sem-religião nas periferias, 

levou-nos buscar referências em teorias de secularização e de laicidade, e, a partir 

destas, traçar uma história do poder violento, cuja pretensão é a inelutabilidade, 

enquanto suas fissuras são abertas em espaços de resistências. A história da 

legitimação do poder que se quer único, soberano, de caráter universal, enquanto 

fragmenta a sociedade em indivíduos atomizados, fragilizando vínculos horizontais, e 

a dos surgimentos de resistências não violentas questionadoras da totalidade trágica, 

ao reconhecer a liberdade de ser com autonomia, enquanto se volta para a produção 

de partilha de bens comuns. Propomos reconhecer a igual liberdade de ser (expressa 

na crença da filiação divina) e de partilhar o bem comum em reconhecimentos mútuos 

(expressa pela ação social), uma expressão de resistência não violenta ao poder que 

requer a igual abdicação da liberdade pela via da fragmentação individualizante e 

submissão inquestionável à ordem totalizante. Os sem-religião nas periferias urbanas, 

nossos contemporâneos, partilhariam uma tal resistência, ao longo da história, com as 

melissas gregas, os profetas messiânicos hebreus, os hereges cristãos e os ateus 

modernos, cuja pretensão não é o poder, mas a partilha igual da liberdade e dos bens 

comuns. Estes laicos, de fato, seriam agentes de resistências de reconhecimento 

mútuos, em espaços de multiplicidade crescente, ao poder violento real na história. 

 

Palavras-chave: 1. Laicidade, Reconhecimento, Sem-religião e Periferia 



 

 

NICOLINI, Marcos H. “Non-religious self acknowledge on city periphery: freedom 

shared as resistance.” São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 

2015, 538p. 

ABSTRACT 

Recognizing, trough the empirical observation, the multiplicity of beliefs choices in 

the world and particularly in São Paulo's urban periphery, we also recognize the 

creative emergence of new possibilities of believing and not believing. Such a scale 

not only points to believing (according to the offers from a number of religions) and 

not believing (atheist and agnostic choice), but for a choice, that could be silenced and 

forgotten in this archaic and obsolete binomial, when someone gives himself the 

freedom to believe without religion. To recognize interestedly the without-religion in 

the São Paulo urban peripheries is to realize the violence of which these individuals 

are subject: economic violence, violence of citizenship (social vulnerability) and 

violence from firearm (group x State). As well the violence of forgetting and 

silencing. The space-temporal concurrence of non-religion in the suburbs, led us to 

seek references on theories of secularization and laicism, and, from these, drawing a 

history of violent power, which claim is the inevitability, while their breaches are 

opened in space of resistances. The story of power of legitimacy that arises single, 

sovereign, universal character, while fragments society into atomized individuals, 

weakening horizontal linkages, and the appearances of non-violent resistance 

questioning the tragic totality, by recognizing the freedom of autonomously being 

while turns to the production division of joint property. We propose to recognized the 

equal freedom of being (expressed by the belief in the divine filiation) and share the 

common good in mutual recognition (expressed by the social action), a non-violent 

resistance expression to the power that requires the equal abdication of freedom via 

individualizing fragmentation and unquestioning submission to the totalitarian order. 

Those non-religion in urban peripheries, our contemporaries, would share such a 

resistance, throughout history, with the Greek melissas, the Messianic Hebrew 

prophets, Christian heretics and modern atheists, whose claim is not power, but the 

equal sharing of freedom and common goods. These secular, in fact, would be 

resistance agents of mutual recognition, in areas of increasing multiplicity, to the 

actual violent power in history. 

Keywords: Laicism, Recognition, Non-Religion, Periphery 
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INTRODUÇÃO 

 

 À giza de introdução, tomemos um estrato de anotações de Leonardo da Vinci, 

que nos fala sobre a violência:  
Violência 

A violência se compõe de quatro coisas: 

PESO – FORÇA – MOVIMENTO – GOLPE 

A mais poderosa delas é a que menos duração tem. 

1. todo peso deseja descer pela via mais direta 

2. o peso deseja durar 

3. o peso é vencido pela força 

4. a força é uma violência 

5. a lentidão a acrescenta, a velocidade a esgota 

6. sua potência aumenta com os obstáculos 

7. nada se move sem a força 

8. da força nasce o movimento – tem três ofícios: tirar – empurrar – 

imobilizar 

9. o movimento nasce da morte da força 

10. o golpe nasce da morte do movimento 

11. o golpe é filho do movimento e neto da força 

(MELENDI, 2014, p. 36) 

 A artificialidade é emprego de uma força sobre os elementos, estes que 

tenderiam ao lugar de repouso negado pela ação do artista. Os elementos naturais 

desejam seu lugar com desejo grave, gravitacional, peso que faz mover. A força age 

no intuito de vencer a natureza, enquanto é violência contra o desejado. Quanto mais 

o peso cede à força, mais acelerado é o movimento contrário à natureza; quanto mais 

obstáculos ao movimento impresso pela força, maior é sua violência. Contudo, 

quando os obstáculos impedem o movimento, mesmo diante de crescente força, 

passa-se ao golpe. Desta inércia causada pelo equilíbrio entre força e obstáculo, surge 

o golpe como uma violência extrema e final, pontual e desmedida, fatal. Enfim, o sutil 

desejo se perde, restando apenas a violência mortal. 

 Todavia, poderíamos ainda esperar numa antiforça contra o golpe trágico1? 

Seria possível, em nome de uma resistência esperançosa lembrar Holderlin, quando 

nos diz:  

                                                        
1 Em nosso trabalho, entenderemos por tragédia e trágico um conceito articulado a partir de três ideias: 
primeira, a inelutabilidade, isto é, a apreensão de uma “considerável altura da queda: o que temos de 
sentir como trágico deve significar a queda de um mundo ilusório de segurança e felicidade para o 
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Próximo, 

e de penoso alcance, o deus! 

Mas no perigo, cresce 

o socorro também. 

[...] (HOLDERLIN, 1987, p. 42) 

Em outros termos, onde há a violência, haveria de se procurar uma 

contraviolência, que, por sutileza romperia, a inscrição de uma circularidade 

instransponível. Uma resistência tal à violência que, como um sutil elemento sem 

peso, escapa à força, ao movimento coagido, ao golpe. Pensar a violência original e 

fundante, mítica e ritual, sacrificial e secular, que na iminência de seu esgotamento, 

de sua própria morte, golpearia sem razão, por necessidade. No esgotamento da 

eficácia da força, surge o golpe como a morte da força. Na passagem da força ao 

golpe é que a razão da força esvai-se assumindo forma de violência pura. A violência 

pura, inscrita na força, prescrita como morte temida que se quer adiar, é a finalidade 

de uma desmedida inscrita na medida, quando a deliberação morre diante da 

bestialidade. 

 Poder resistir, contudo, porém, resistência incomensurável com a violência, 

como desejo à liberdade, ao movimento livre. A liberdade fora da lei da força, embora 

não sem lei, cujo desejo não é narcisista, portanto, mortal, todavia de duração, assim, 

de sympathos, de partilha. A violência segrega o que violenta pela força e pelo golpe, 

pelo corte entre natureza desejada e movimento imposto. Impondo o movimento ao 

golpeado, ao forçado, ao violentado, cortando, fendendo, segregando, ordenando, 

hierarquizando. Contudo, a resistência seria como que liberdade simpática, cujo 

movimento livre privilegia partilha, sem submeter as partes.  

Haveremos de nos reportar, sobretudo, à violência e à resistência que se 

apresenta como nossa realidade. Que, em nossos dias, pode ser imaginada por seus 

mais diversos rostos: a religiosa, a política, a social, a econômica, etc. Que se 

metamorfoseou em banalidade2 cotidiana. Mas, se a violência, como suas múltiplas 

faces, nos é imediata e contemporânea, há de ter uma história que nos permita 
                                                                                                                                                               
abismo da desgraça inelutável”, portanto, inexorável, necessária; segundo, “a possibilidade de relação 
com o nosso próprio mundo”, devemos, assim, nos mostrar interessados, afetarmo-nos e comovermo-
nos, “somente quando [...] nos sentimos atingidos nas profundas camadas de nosso ser, é que 
experimentamos o trágico”; terceiro, a insolubilidade, pois “o sujeito da ação trágica, o que está 
enredado num conflito insolúvel, deve ter elevado à sua consciência tudo isso e sofrer tudo 
conscientemente. Onde uma vítima sem vontade é conduzida surda e muda ao matadouro não há 
impacto trágico” (LESKY, 1976, p. 26-27). Assim, poderíamos dizer que a condição trágica é 
inelutável enquanto necessária, afeta a experiência do ser e é conscientemente insolúvel. 
2 ARENDT, 1999. 
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encontrar seus rastros antigos (ainda que por meio de narrativas obscuras), suas 

mutações, suas procriações, suas metamorfoses e múltiplas feições. Entretanto, se há 

tal história, haveria também a das resistências, as quais permanecem  em meio às 

forças e aos golpes, contudo, não a reproduzem, liberando-se dela. Uma resistência 

não mimética se nos abre a um esperado encontro nas periferias da violência. 

Precipitadamente, nosso interesse poderia vir se desdobrar sobre a relação 

entre violência e religião, neste momento em que se multiplicam ações dos 

fundamentalismos religiosos das mais diversas matizes, os quais reproduzem 

exemplos que nos permitem pensar que a violência para eles torna-se como artifício e 

meio a fim de impor suas crenças e práticas, fazendo confundir a relação binomial 

entre religião e violência. Todavia não é esta violência que nos interessa, mas aquela 

cotidiana, que distanciando abissalmente as periferias dos centros metropolitanos, é 

banalizada, burocratizada, legitimada por discursos daqueles que se colocam como 

sábios sobre ignorantes. Desta maneira, trazemos certa confusão entre a naturalidade 

do binômio religião/violência, tornando esta última multifacetada. Inda mais num país 

como o nosso que desconhece os limites do terror das guerras de religião. Porém, se 

devemos sublinhar que os fundamentalismos belicosos são para nós estranhos e 

repulsivos, em sua extremada violência (extremo este que não é monopolista), 

haveremos de apontar para o fato de que por vezes aquela violência cotidiana, das 

imposições de movimentos que tentam subverter a liberdade em submissão a um 

código normativo, são por nós aceitas de maneira por vezes passiva e dócil. Ainda 

mais nós, brasileiros, tidos como cordiais3.  

 Nosso interesse sobre a violência e a religião4, em sua simultaneidade espaço-

temporal, não se referencia numa correlação simples, imediata, de um dizer: religião, 

então, violência, o que implicaria, não religião, então, não violência. Um absurdo 

teórico e empírico-histórico. Nosso interesse é a violência em suas diversas faces 

banalizadas (religiosa, política, econômica, social) que conta com o trabalho de 

produção de discursos legitimadores, da ação da força e do golpe, imbricada com a  

obliteração da relação entre o poder dominante e o uso legítimo de violência 

(multifacetada), exclusiva ou não. Como contraparte à violência, interessa-nos a 

resistência não mimética que implicaria num movimento concomitante de liberdade 
                                                        
3 HOLANDA, 2012.  
4 Aqui entendida de maneira fraca, como as crenças em forças ou seres imateriais que influenciam a 
experiência humana. E este dizer não implica num conceito de religião, mas numa delimitação 
apropriada para o momento de apresentação de nosso trabalho. 
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de crer e não crer, assim como a volta para uma comunidade que intenta certa justiça, 

como tal, partilhada.  

 Ao nos interessar pela liberdade de crer e não crer, nossa pesquisa se volta a 

esta simultaneidade do sim e do não, que não é nem um assentir e nem um negar, 

enquanto é um sim e um não. Voltamos nosso interesse, exemplar, para os sem-

religião que dizem crer. Diríamos que estamos interessados nos sem-com-religião, ou, 

naqueles que não se identificam com uma religião reconhecida e nomeada (sejam lá o 

que poderíamos dizer ser a tal da “religião”), mas dizem crer em algo além do mundo 

material, ainda que hajam no mundo como se não houvesse uma ética religiosa. 

Rompem com o monologismo materialista, enquanto negam legitimidade ao discurso 

religioso institucionalizado. Propriamente, aqueles que se dão à liberdade de crer, sem 

se identificarem com as crenças e práticas definidas pelas instituições religiosas, quer 

sejam elas cristãs ou não5. Esta liberdade de crer, compor e recompor suas crenças, e 

até mesmo suas possíveis descrenças, que promovem certo movimento a despeito da 

força e do golpe que já não mais são legítimos. Força e golpe hídrico.  

 No entanto, se a resistência que buscamos não reproduz as faces da violência, 

não espelharia a artificialidade da força e do golpe, estando, assim, à margem da 

violência. Desta maneira, interessamo-nos nos sem-com-religião que habitam as 

periferias, da violência. As periferias de resistência que implicam num outro modo de 

resistir, como liberdade de crer-e-não-crer e justiça partilhada. Nossa tese, caso nos 

submetamos a tal requisição, estaria inscrita na história do poder e sua violência como 

razão última para impor a lei de alguns sobre todos e na emergência, concomitante, de 

resistências não violentas como liberdade de ser e partilhar o bem comum. No perigo 

imposto pela violência imbricada no conluio entre Estado e Religião no Ocidente, 

cresce a resistência livre da partilha do bem comum. A fim de verificarmos a 

plausibilidade desta hipótese de trabalho, dividimos nosso texto nos seguintes 

capítulos e suas respectivas propostas. 

 O capítulo primeiro possui duas partes. A primeira se compõe de um 

levantamento de dados estatísticos que pretende nos permitir perceber a presença 

significativa dos autodenominados sem-religião na dimensão global, americana, 

brasileira e em São Paulo, estado e município. Em alguns momentos buscaremos 

                                                        
5 Ao dizermos “ou não”, foi apenas por economia de palavras, levando em conta o censo que indica 
que mais de 80% da população brasileira respondem positivamente quanto a sua identificação com 
alguma igreja cristã. 
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mostrar o avanço deste grupo em diversos países. Também procuramos distinguir 

aquela parcela que se autodenomina sem-religião e que, diríamos aqui, são sem-com-

religião e os ateus e agnósticos. Ainda no momento estatístico deste primeiro capítulo, 

ofereceremos maiores detalhes aos dados brasileiros, paulista e paulistano, 

aproximando as informações do censo de religião do IBGE, como os de desigualdade 

e vulnerabilidade social, e violência urbana. Nossa intensão é verificar se de fato 

haveria uma proximidade entre as periferias urbanas, violência urbana e os 

autodenominados sem-com-religião. 

 Na segunda parte deste capítulo, procuraremos fazer uma releitura de algumas 

teorias que tratam do movimento moderno que visa o afastamento, o abandono das 

referências religiosas primárias6  para a produção de discursos legitimadores, quer 

sejam eles científicos, políticos, econômicos, culturais ou sociais. Duas grandes linhas 

de pesquisa se sobressaem na busca do entendimento sobre tal deslocamento 

discursivo: a secularização e a laicidade. A partir da perspectiva de uma releitura de 

teorias disponíveis, procuramos sublinhar algumas das propostas que apontam para a 

perda de legitimidade do discurso religioso para a produção daqueles outros 

discursos. No entanto, nossa revisão traz como premissa a intenção de verificarmos as 

tensas relações entre violências e liberdades, presentes em discursos legitimadores. 

Neste sentido, consagramos um espaço para revermos, igualmente, alguns conceitos 

sobre as liberdades e tolerâncias, estes que se tornam imprescindíveis para a 

compreensão mais ampla da secularização e da laicidade. Nesta revisão teórica, 

haveremos de perceber que a secularização e a laicidade, assim como a liberdade e a 

tolerância, têm uma história, e que tal não se resume aos últimos 500 anos, antes, 

estão subscritas na história das dominações dos grupos de governantes, sobre os 

governados. 

 No segundo capítulo propomos uma narrativa plausível sobre a origem da 

violência, aquela que é dada na relação histórica, com o surgimento do poder dentro 

do agregado humano, que passamos a chamar de cidade e, posteriormente, Estado. 

Este poder que organiza, o que hoje poderíamos chamar ordem política 7 , as 

instituições que se fundam em uma estrutura civil e religiosa indissociável, para 

aqueles agregados. Rastrearemos algumas possibilidades e evidências que nos 
                                                        
6 A metafísica fundada numa transcendência radical que se volta ao passado. 
7 Política que é a constituição de uma pólis, uma cidade. Certamente que termos política e pólis devem 
ser tomados aqui de maneira elástica, a fim de comtemplar os arranjos pré-políticos das cidades da 
antiguidade clássica e além. 
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permitam dizer que a divisão entre dominadores e dominados internaliza, enquanto 

busca por meio de alguns discursos legitimadores ocultar a violência original. A 

violência que ocorria entre os agregados, agora poderia ser percebida no interior dos 

agregados. A violência original que se atualizaria de diversas maneiras nos inúmeros 

arranjos políticos, principalmente aqueles que compõem a tradição Ocidental: Atenas, 

Roma e Jerusalém. A violência que não é apenas religiosa, mas, sobretudo, político-

religiosa. 

Salientaremos as diferenças entre as ordens, as instituições, em seus modelos 

de dominação com seus respectivos discursos de legitimação, que, a despeito destas 

diferentes atualizações, guardam o igual zelo com o poder e a violência. A 

importância deste capítulo está em apontar para a característica de tradicionalidade, 

de herança recebida de outros povos que passam a ser negadas embora apropriadas, 

que são atualizadas com originalidades próprias de cada ordem política, que 

introduzem nestas traços herdados algo de novo. Uma das principais novidades do 

gregos e dos romanos é a o discurso que funda uma ordem política. De igual 

importância, nesta passagem, é notarmos como a ordem política (público), fortemente 

referenciada na guerra, se faz defender e legitimar por um discurso tal que se 

sobrepõe à ordem privada (doméstica), de onde aquela obtém modos de organização 

social. A relação entre a ordem pública, masculina, e a ordem privada, feminina, é 

transpassada por este viés belicoso que impõe aos vencidos uma dominação. O 

cristianismo, a partir do segundo século, aquele que traz em si a herança dos hebreus, 

articulando-a com a dos gregos e dos romanos, longe de desfazer a dominação, 

segregando o poder civil do religioso, impõe uma nova forma de dominação ao 

Ocidente europeu. 

Conforme dissemos repetidas vezes acima, iremos comparar as violências com 

as resistências. Assim, nosso terceiro capítulo procurará apresentar alguns modos de 

resistência que estiveram presentes entre os séculos cristãos, assim como algumas 

resistências no oikós grego, com a melissas, na poesia romana com Catulo e no 

messianismo profético dos judeus. Entre os cristãos especialmente, desde os primeiros 

hereges até os ateus libertinos, procuramos mapear estas dissidências que se 

colocaram, num dado momento, à margem da violência. Isto não quer dizer que tais 

grupos não praticaram, eles mesmos, contra seus inimigos e contra os dissidentes 

internos, violência, posteriormente, quando passaram a participar do poder. Mas nos 

apontam para o fato de que, mesmo num período histórico que se verificou uma maior 
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homogeneidade de crenças, houve aqueles que buscaram vias alternativas ao arranjo 

monolítico. 

No capítulo quatro, voltaremos a discutir o poder, sua atualização na 

modernidade. Antes, desde a Reforma Protestante de Lutero e Calvino. Desde a 

destruição da cosmologia grego-cristã, esta que é contraposta a novos discursos 

emergentes, os quais propondo uma ordem política desvinculada dos pressupostos 

cristãos8, elaboram o artifício do Estado soberano. O estado moderno que se move de 

uma linguagem qualitativa das virtudes do príncipe, para uma linguagem das razões 

de Estado, os cálculos do poder, bases estas que se somam a uma promessa de 

flexibilidade das ordens sociais. A ordem anterior fundada sobre as virtudes descritas 

por uma linguagem qualitativa e uma ordem social espelhada num cosmos inflexível 

fixado por Deus, se verá ultrapassada por novos arranjos do poder, que agora se 

bifurcam entre o poder soberano do Estado (o poder público) e o Mercado, com suas 

liberdades privadas, mas injustas.  

O Estado soberano9 que é o poder secular que se coloca como uma divindade 

artificial, faz separar de si todo determinante religioso e apresenta-se como 

providencial (termo técnico herdado de Platão e dos cristãos medievais). Este que, 

procurando abandonar a legitimidade religiosa, funda sua razão última na violência, 

embora traga como promessas a liberdade e a igualdade. As duas formas de 

dominação modernas, o Estado e o Mercado, que no abandono e na obliteração 

progressiva dos fundamentos religiosos explícitos, procuram legitimar-se por meio da 

razão, encontra no cálculo e nos limites desta razão a razão de Estado, a ultima ratio, 

a violência como estado de exceção. 

No capítulo cinco retomaremos  à questão da resistência, ou, passando pelas 

inúmeras maneiras de desobediências e resistências civis, privilegiaremos aquela que 

encontramos no passado um eco. A resistência ao soberano, dispositivo legal presente 

nos escritos de Tomás de Aquino, baseado na liberdade de consciência que, ainda que 

não formalmente, estava presente nos escritos cristãos medievais, é atualizada na 

modernidade como um meio legal de se opor ao poder governamental injusto. 

                                                        
8 A proposição que seguimos assume como pressupostos cristãos um sincretismo entre a filosofia 
grega, a ordem jurídica romana e o fundo metafísico judeu-cristão. O desmoronamento desta “ciência” 
pré-moderna implicará em uma ordem moderna que assume uma nova linguagem em uma taxiologia 
flexível. 
9  Soberano, ou, em latim, “super-anus”, que remete à imagem do Motor Imóvel da cosmologia 
aristotélica e cristã, o Logos, a Razão, herda da divindade cristã os atributos de poder indivisível e 
absoluto, mesmo quando o poder soberano for atribuído à totalidade dos cidadãos. 
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Liberdade e justiça são articulados para legitimar as modalidades de resistência. 

Daremos especial atenção, neste capítulo, àquelas maneiras de resistir ao poder que 

não se utilizem da violência recíproca, antes, questionem o fundamento do poder 

como violência. A primeira parte deste capítulo procura apresentar algumas teorias de 

resistência civil, apontando para suas referências ou proximidades com as tradições 

religiosas e filosóficas do Ocidente. Nesta primeira parte do capítulo estaremos 

dialogando com a segunda parte do capítulo 1, sobretudo quando tratamos da 

liberdade, tolerância e laicidade de reconhecimento. A resistência civil sem violência 

encontrando suas referências práticas na liberdade de ser e no reconhecimento das 

fronteiras de sentido dado nas comunidade e nas partilhas dos bens comuns. Assim, a 

primeira parte do capítulo quinto perfaz um contínuo com a segunda parte do capítulo 

um. Ambos se articulam e complementam.  

A segunda parte do capítulo cinco traremos dois exemplos de resistência que, 

por meio da não violência são promovedoras de justiça de reconhecimento. Assim 

como a primeira parte do capítulo cinco é uma continuidade articulada da segunda 

parte do capítulo um, esta segunda parte do capítulo cinco é um contínuo do capítulo 

dois. Enquanto no capítulo dois tomamos como exemplo as melissas gregas, a 

modernidade de Catulo, o messianismo judeu, a modernidade das heresias cristãs e o 

ateísmo moderno, neste capítulo cinco tomamos dois exemplos. O primeiro que 

citamos é o do samba, sua marginalidade original, a perseguição, o reconhecimento 

social e, por fim, a partilha de reconhecimento cultural entre aqueles que se chamam 

de brasileiros, a partir deste estilo musical. O samba que parodiava o poder, produzido 

na periferia, torna-se cultura partilhada e comungada no Brasil. O segundo exemplo 

de um periférico movimento de justiça com liberdade podemos trazer a partir dos 

sem-com-religião da periferia urbana paulistana. A partir de conversas com homens e 

mulheres, com baixa renda, na maioria com baixa escolaridade, e na maioria negros, 

buscaremos seus relatos sobre suas crenças e valores, e como a fé em algo que 

poderão ou não chamar de Deus se integra na liberdade individual de crer e não crer, 

assim como numa ética pragmática que visa o bem comum, como justiça partilhada. 

Terminamos com um capítulo que menos trará a pretensão de ser uma 

“conclusões”, e, no qual, mais buscaremos persistir diante da tensa relação entre o 

poder e a resistência. O poder que produz razões de sua legitimação, para a 

dominação política e econômica, percebe seus limites, estes que são obliterados 

inicialmente pelo discurso, mas encontram seu esgotamento na violência. Passando, 



 16 

assim, à coação efetiva pela força e pelo golpe, mas também com o medo da perda 

das condições de sua própria sobrevivência. A resistência por sua vez, despossuída 

das crenças na violência, e com poucos recursos para agir coativamente a partir da 

violência econômica, articularia a liberdade de ser, imbricada com uma ética da 

justiça partilhada. Diante do fato de que há certo burburinho no ar daqueles que 

percebem que “o rei está nu”, as periferias (desde as gregas, o poetas, os místicos, os 

hereges, os ateus e os vulneráveis) menos se voltam aos dois modelos de segurança, 

às doutrinas modernas do Estado e Mercado e à ortodoxia religiosa, e mais se 

articulam em uma liberdade em relação ao materialismo estrito e à revelação estrita, 

dando-se o direito de ser e a vontade de partilhar.  

 Nossa pesquisa apontaria para o fato de que o Estado e o Mercado, 

representantes contemporâneos do poder, tendo em vista seus fundamentos e 

referências modernas, trazem, sobretudo, a pretensão de soberania enquanto seculares. 

O Estado exercendo um poder com pretensões de soberania local e o Mercado com 

pretensões de soberania global, desterritorializada. A dimensão secular do poder 

soberano, aquele que se coloca distinto e acima dos demais, que move a sociedade 

sem ser movido por ela, a artificialidade deste deus secular e violento, requer dele 

uma segregação, certa transcendência imanente obnubilada. O poder moderno, 

exercido a partir do cálculo (quer no exercício de domínio sobre uma população num 

dado território, quer no cálculo dos lucros), segregado da sociedade numa posição 

dissimétrica e superior, hierarquiza a relação de dominação e submissão, enquanto 

nega tal ordem apelando para certa democratização do poder. Desta maneira, o poder 

secular se fundaria num conjunto conceitual de tolerância e desigualdades das 

liberdades que problematiza sua laicidade. Em outros termos, pensar o Estado 

Moderno e Secular requer uma disposição da tolerância e da liberdade pela via de 

uma segregação que sobreponha o poder de tal maneira que não apenas o separe da 

Religião, como da sociedade civil. Neste capítulo último proporemos uma discussão, 

não conclusiva nesta pesquisa, sobre as dificuldades de um pretenso Estado Laico, 

face ao Estado Moderno e Secular, portanto, soberano, que se contraporia com uma 

Sociedade Civil que poderia assumir sua laicidade resistente. A laicidade como que 

fundada em conceitos de tolerância, igualdade e liberdade, incompatíveis com a do 

poder soberano, quando a referenciamos numa política de reconhecimento, portanto, 

de horizontes de reconhecimento. Apontaremos para um binômio Estado Moderno 
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Secular e Sociedade Civil Laica, esta fundada no reconhecimento da igual liberdade 

de ser e partilha de bens comuns.   

 Uma breve nota final de leitura. Diferentemente da ordem linear dos capítulos 

que nos convidaria a uma leitura progressiva, o texto implica no reconhecimento de 

tensões entre uma narrativa do poder e as resistências. Assim, nosso trabalho final 

busca traduzir as relações de poder e contrapoder intercalados em capítulos. Desta 

maneira, os capítulos 2 e 4 formam um bloco que procura a proposição de uma 

narrativa sobre as mutações do poder, fundado na violência legitimada e agente de 

violência, desde os tempos imemoriais até o Estado Moderno Secular. Enquanto a 

segunda parte do capítulo 1 e os capítulos 3, 5 e a conclusão formam o bloco que 

propõe um contrapoder em uma sociedade laica, um contrapoder confinado ao oikós, 

até sua aparente emergência na Sociedade Civil Laica. Desta maneira procuramos 

uma estética que que queira dizer sobre, ou seja, traduzir, reconhecer as tensões entre 

poder secularizante e contrapoder laico. 
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CAPÍTULO I - Os sem-religião como problema de pesquisa 

 

A Religião é inata ao ser humano! Esta tese tem sido defendida de várias 

maneiras por inúmeras pessoas ao longo da história do pensamento Ocidental, pelo 

menos. Ainda que desde o século V a.C. alguns pensadores tenham questionado a 

hipótese Deus e, no transcurso dos séculos, indivíduos ousassem trabalhar com e a 

partir da hipótese ateísta, este pensamento não encontrou solo fecundo na sociedade, 

estando restrita a algumas pessoas. Contudo os séculos XX e XXI nos apontam para 

evidências empíricas, estatisticamente sustentadas, que permitem aos pesquisadores 

pôr em questão o inatismo religioso. Conquanto esta afirmação suscite um sem 

número de questões, muitas delas têm sido objeto de trabalho em diversas áreas de 

pesquisas. Tomemos, todavia, as estatísticas que nos permitam tal questionamento. 

Visando uma percepção mais global, apresentamos abaixo um cartograma 

mundial que aponta para a importância que as populações de cada país dão às crenças 

religiosas. Este cartograma é resultado de pesquisa feita pela Gallup no ano de 200810. 

A partir deste cartograma, podemos perceber uma menor importância dada a religião 

no norte das Américas, em grande parte da Europa, na Rússia, no Japão, na Austrália, 

na Argentina e no Uruguai, assim como a grande importância da Religião no sul da 

Ásia, na África em geral, na América Latina (excetuando os dois países já 

mencionados), especificamente para o Brasil. 

 

 

                                                        
10  Extraído em 14 de agosto de 2012 do seguinte endereço eletrônico: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Religion_in_the_world.PNG. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Religion_in_the_world.PNG
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Lembramos que a Europa que é apregoada como o espaço em que se elaborou 

uma síntese do pensamento greco-romano com o judeu-cristão, também tem se 

tornado um espaço no qual se evidencia estatisticamente um distanciamento da 

Religião. Esta que até então fora o lugar privilegiado ou centro e fundamento do 

mundo Ocidental. Dados publicados em 2005 pela Comissão Europeia11 apresentam 

as respostas dos habitantes daquele continente conforme suas relações com as crenças 

religiosas. Ao questionarem as crenças individuais12 tabularam as respostas segundo 

três possibilidades: a) creio que há um Deus; b) creio que há alguma forma de espírito 

ou força vital; c) não creio que há qualquer forma de espírito, Deus ou força vital. 

 

 

                                                        
11  European Commission; Special Eurobarometer 225, EB 63.1: Social values, Science and 
Technology: June 2005, extraído em 14 de agosto de 2012 no seguinte endereço eletrônico: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_240_220_en.htm 
12 Idem, p. 9 
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Notemos que a resposta “eu creio que há um Deus” foi respondida 

positivamente por 52% dos habitantes da Europa. Ressaltamos a variação de respostas 

de país para país, oscilando de um máximo de 95% para a população de Malta e um 

mínimo de 16% para a Estônia. Cabe frisar os baixos índices para os tchecos (19%), 

os suecos (23%), os dinamarqueses (31%) e os franceses (34%). Enquanto no outro 

extremo encontramos, além dos maltenses, os habitantes da ilha de Chipre (90%), os 

portugueses e os gregos (81%), os italianos (74%) e os irlandeses (73%), que 

disseram crer em um Deus. 

Por outro lado, a resposta “eu não creio que há espírito, Deus ou força vital” 

foi respondida por 15% dos habitantes da Europa, variando de um máximo de 35% 

para os franceses, e um mínimo abaixo de 1% para Malta e Polônia. A resposta “creio 

em espírito ou força vital” foi a opção de 27% dos habitantes da Europa, variando de 

um máximo de 54% para a Estônia e um mínimo de 3% para Malta. Destacamos, 

ainda, a posição da Grã-Bretanha com 38% de pessoas que responderam crer em 

Deus, 40% responderam crer em algum espírito ou força vital e 20% responderam não 

crer em espíritos, Deus ou força vital. 

Mantendo referência neste relatório, salientamos que a Ilha de Malta, Polônia, 

Portugal e Itália são países de tradição católica, enquanto os cipriotas e os gregos são 

de tradição ortodoxa. Lembremos que todos estes países ostentam os mais altos 

percentuais de respostas afirmativas à crença em Deus. Por outro lado, países como 

França (33%), República Tcheca (30%), Estônia (26%), Holanda (27%), Bélgica 

(27%) e Dinamarca (25%) são os países com mais alta taxa de indivíduos que 

disseram não crer em espírito, Deus ou força vital. Países estes com tradição 

iluminista, protestante e comunista. 

O relatório também aponta para o fato de que 45% dos habitantes masculinos 

da Europa e 58% dos habitantes femininos dizem crer em Deus. 63% das pessoas com 

mais de 55 anos e 44% das pessoas com menos de 24 anos igualmente dizem crer em 

Deus. No quesito educação, 65% das pessoas com 15 anos ou menos de estudo e 45% 

das que têm mais de 20 anos de estudo, afirmam crer em Deus. Assim, o perfil médio 

daqueles que dizem crer em Deus é mais feminino do que masculino, de idade mais 

avançada e com menos anos de estudo. 
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Conforme fizeram os pais fundadores dos Estados Unidos, cruzemos o 

Atlântico e tomemos como referência o estudo desenvolvido e publicado pela ARIS13, 

em 2009, tendo como base o censo do mesmo país. Reproduzimos abaixo a Tabela 

114: Autoidentificação Religiosa da População Adulta dos EUA nos anos de 1990, 

2001 e 2008. 

 

 
De imediato, podemos perceber a redução ao longo dos dois períodos 

apontados do percentual daqueles que se autoidentificam como cristãos na população 

estadunidense, passando de 86,2% em 1990, para 76,7% em 2001 e 76% em 2008. No 

mesmo período, podemos notar o aumento da percentagem daqueles que não se 

identificam com qualquer religião, passando de 8,2% da população em 1990, para 

14,1% em 2001 e 15% em 2008. A Tabela 315 nos fornece dados adicionais sobre 

aqueles não se identificam com qualquer religião, conforme podemos ver abaixo.  

 

 
 

Subtraindo, do total dos que não se identificaram com qualquer religião, os 

agnósticos e os ateus, podemos obter os seguintes totais que declararam “sem 

religião”, tanto quanto o percentual destes sobre a população geral dos EUA: em 

1990, 13.145.000 se declararam “sem-religião”, representando 7,49% da população; 

                                                        
13 American Religious Identification Survey (ARIS 2008): Summary, March 2009; Trinity College. 
14 Idem, p. 3 
15 Idem, p. 9 
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em 2001, 27588.000 “sem-religião” ou 13,26% da população; em 2008, 30563.000 

“sem-religião” ou 13,39% da população. Enquanto os cristãos católicos mantiveram 

relativamente constante sua participação percentual sobre a totalidade da população 

(em torno de 25,3%) e os cristãos não católicos reduziram sua participação em 9,1%, 

os “sem-religião” ampliaram em 5,9% sua participação, no período, e os ateus e 

agnósticos mais que dobraram sua participação. 

Dos que não se identificaram com qualquer religião, 60% são homens e 40% 

são mulheres16. Segundo a Tabela 8, 22% dos estadunidenses têm menos que 29 anos, 

38% têm entre 30 e 49 anos, 28% têm entre 50 e 69 anos e 12% têm mais de 70 anos. 

Contudo, entre os que não se identificaram com qualquer religião, 29% têm entre 18 e 

29 anos, 41%, entre 30 e 49 anos, 23%, entre 50 e 69 anos e 7%, mais de 70 anos. 

Enquanto o percentual de estadunidenses com ensino superior completo era de 21% 

em 1990 e 27% em 2008, aqueles que não se identificaram com qualquer religião e 

com ensino superior completo era de 28% em 1990 e 31% em 2008. Podemos 

sintetizar um perfil médio dos que não se identificam com qualquer religião como 

sendo mais masculino, com menos idade e tendente a ter maior escolaridade. Não nos 

foi possível obter informações sobre o perfil econômico desta população a partir deste 

relatório. 

Desejamos destacar também dados do censo do Canadá para os anos de 1981, 

1991 e 200117 que, de maneira similar, apontam para o crescimento dos Sem-Religião 

e o decréscimo dos cristãos (católicos e evangélicos). Não apenas o crescimento dos 

sem-religião em proporções similares, como sincronicamente. Seguem abaixo dados. 

 

                                                        
16 Idem, p. 8. 
17 Extraído em 14 de agosto de 2012 de: http://www.religioustolerance.org/can_rel0.htm 
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Quanto à América Latina, Phil Zuckerman diz que: 
Um inquérito de 2004 encomendado pela BBC estabeleceu que 7% dos Mexicanos 

não acreditam em Deus. Inglehart et. al. (2004) concluíram que 2% dos Mexicanos 

não acreditam em Deus. 

O Inquérito Galluo Internacional de 1999 estabeleceu que quase 7% dos Argentinos 

escolheram “nenhuma” como religião. Segundo Inglehart et al. (2004), 4% dos 

Argentinos não acreditam em Deus. 

Segundo Inglehart et al. (2004), 12% dos habitantes do Uruguai não acreditam em 

Deus, e 3% dos habitantes do Chile não acreditam em Deus, uma diminuição face 

aos 5% de 1990. 

Segundo Inglehart et al. (2001), o Inquérito Gallup Internacional de 1999, e Barrett et 

al. (2003), Hiorth (2003), menos de 1% a 2% de quem vivem em El Salvador, 

Guatemala, Bolívia, Brasil, Costa Rica, Colômbia, Equador, Honduras, Nicarágua, 

Panamá, Peru, Paraguai e Venezuela são ateístas, agnósticos ou irreligiosos. 

(ZUCKERMAN e MARTIN, 2010, p.67) 

Certamente poderíamos multiplicar dados estatísticos que apontassem para o 

fenômeno do ateísmo em diversos países e continentes. No entanto, passaremos a  

apresentar dados que nos auxiliem a apontar para o mesmo fenômeno no Brasil, 

segundo os censos do IBGE18. Tomemos os dados dos censos desde 1950 a 2010, que 

nos permitirão algumas análises. 

 

Religiões/Censos(%) 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

         Católicos 
 

 93,50     93,10     91,80     89,00     83,80     73,80     64,63    
Evangélicos 

 
 3,40     4,00     5,20     6,60     9,10     15,50     22,16    

         Total 
 

 96,90     97,10     97,00     95,60     92,90     89,30     86,79    

         Sem-religião  *   0,50     0,80     1,60     4,80     7,40     8,04    

         Outros 
 

 3,10     2,40     2,20     2,80     2,30     3,30     4,17    

         Sem-religião, Outros  3,10     2,90     3,00     4,40     7,10     10,70     13,21    
  

A partir dos dados acima, podemos salientar: 

1) crescimento da participação dos evangélicos sobre a população geral. Em 

1960, cerca de 4% da população brasileira se autodenominava evangélica, 

                                                        
18  Censo IBGE, extraído em 14 de agosto de 2012 do seguinte endereço eletrônico: 
http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2010CGP.asp 
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passando para 22,16% em 2010, significando um crescimento de 454% acima 

do crescimento vegetativo da população; 

2) decréscimo da participação dos Católicos sobre a população geral. Em 1960, 

cerca de 93,10% da população brasileira se autodenominava católica, 

passando para 64,63% em 2010, significando um decréscimo de 30,58%, 

descontando o crescimento vegetativo da população; 

3) decréscimo da participação dos Cristãos sobre a população em geral. Em 

1960, cerca de 97,10% da população brasileira se autodenominava católica ou 

evangélica, passando para 86,79% em 2010, significando um decréscimo de 

10,62%, descontando o crescimento vegetativo da população; 

4) crescimento da participação dos sem-religião19 sobre a população geral. Em 

1960, cerca de 0,5% da população brasileira se autodenominava Sem-

Religião, passando para 8,04 em 2012, significando um crescimento de 

1508,0%, descontando o crescimento vegetativo da população; 

5) os Sem-Religião (SR) cresceram 2,9 vezes mais que os Evangélicos, para o 

mesmo período. E, que o percentual de SR em 2010, 8,04%, é pouco inferior 

ao percentual de Evangélicos em 1990, 9,1%; 

6) os sem-religião, nos últimos três censos, representam praticamente o dobro da 

soma dos demais grupos religiosos, ou seja, Espíritas, Religiões Afro, 

Muçulmanos, etc. 

Até o censo de 2000, a rubrica de sem-religião totalizava a soma daqueles que 

declaravam ter alguma crença em Deus, em espíritos ou em alguma força vital, com 

os se declaravam ateus e agnósticos. Algumas pesquisas nos permitiam estimar os 

percentuais destes sem-religião com alguma crença não materialista, assim como dos 

ateus e agnósticos presentes sob a sigla sem-religião. Desse modo, a pesquisa 

nacional publicada no Dossiê Religiões no Brasil, realizada pelo “Projeto 

Juventude/Instituto Cidadania” em 2003, indagou os jovens quanto suas preferências 

religiosas, oferecendo:  
opções separadas como ‘agnósticos’, ‘ateus’ e quem ‘acredita em Deus mas não tem 

religião’. Enquanto 65% dos jovens entrevistados nesta pesquisa em todo país se 

declaravam católicos, 20% se declaravam evangélicos (15% pentecostais e 5% não 

pentecostais). Apenas 10% dos jovens se autodenominavam ‘sem religião’. Destes, 

                                                        
19  Metodologicamente, devemos diferenciar os Sem-Religião (SR) como categoria estatística que 
engloba os Ateus, os Agnósticos e todos os indivíduos que disseram não ter Religião, mas creem em 
algo a estes utilizaremos a sigla SRSR. 
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9% declaravam ‘acreditar em Deus mas não ter religião’, enquanto 1% 

identificavam-se como ateus e agnósticos. (NOVAES, 2004) 

O censo IBGE 2010 passou a distinguir estes três segmentos até então 

misturados. De acordo com o referido censo, 7,65% dos brasileiros se 

autodenominam SRSR, 0,32% se autodenominam ateus e 0,07% se autodenominam 

agnósticos. Podemos dizer, então, que, da totalidade dos SR, 3,98% se 

autodenominam ateus, 0,87% se autodenominam agnósticos e 95,15% seriam aqueles 

que creem em espírito, Deus ou força vital, contudo, se autodenominam como SRSR. 

Ateus e agnósticos somariam 4,85% dos SR. 

Interessante, também, notar certo paralelismo entre os dados sobre os SR no 

Brasil e nos EUA para o período de 1990 a 2010. Tal qual no país da América do 

Norte, também no Brasil se constatou estatisticamente um forte crescimento dos SR 

entre os anos 1990-2000 e um avanço mais modesto entre 2000-2010. Outra questão a 

ser sublinhada é que, enquanto nos EUA os que se autodenominam ateus e agnósticos 

somam cerca de 10% sobre a totalidade dos que se autodenominam SR, no Brasil este 

índice está em cerca de 5%.  

Uma vez que identificamos no Brasil o fenômeno do crescimento dos SR e a 

expressividade de sua participação percentual sobre a população brasileira, cabe-nos 

questionar sua localização. Para tanto, abaixo, apresentamos o cartograma dos SR no 

Brasil. 

Podemos visualizar neste cartograma a distribuição dos SR pelo território 

brasileiro, a partir de sua participação percentual sobre a população de cada 

município. Os percentuais variarão de um mínimo de 0,04% para o Município de 

Benedito Leite, no Maranhão, até 54,24% em Chuí no Rio Grande do Sul. Há de se 

destacar Porto Rico (MA) com 31,95%, Itanagra (BA) com 33,33%, Paranho (MS) 

com 33,91% e Álvaro de Carvalho (SP) com 38,44%.  

Salientamos que não há uma distribuição homogênea dos SR pelo território 

brasileiro, mas há maior concentração destes autodenominados SR pelo litoral, desde 

o sul do Paraná, até o Rio Grande do Norte, assim como no interior dos Estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Há outro contingente significativo 

na fronteira do Brasil com o Uruguai, no Rio Grande do Sul. Destacamos ainda um 

percentual acima da média distribuído nas regiões Centro Oeste e Norte não lindeiras 

ao Rio Amazonas.  
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Os estados com maior percentual de indivíduos autodenominados SR são: Rio 

de Janeiro (15,6%), Rondônia (14,34%), Roraima (12,98%), Bahia (12,05%), Acre 

(11,91%), Pernambuco (10,40%) e Espírito Santo (10,37%). Os estados com menor 

percentual são: Santa Catarina (3,27%), Piauí (3,42%), Ceará (4,28%), Paraná 

(4,64%), Minas Gerais (5,03%), Paraíba (5,66%), Amapá (5,79%) e Rio Grande do 

Sul (5,90%). São Paulo tem 8,14% de indivíduos que se autodenominam SR. 

Outra questão que se nos apresenta é relativa ao perfil do brasileiro SR. Para 

tanto procuraremos, a partir dos dados, confrontar os resultados obtidos para os SR 

com os da população brasileira, a fim de salientarmos afinidades e deslocamentos 

estatísticos, permitindo-nos delimitar mais consistentemente o objeto de pesquisa. 

Procuramos confrontar, desta maneira, sexo, moradia, alfabetização, anos de estudo, 

faixa etária, cor e raça, e renda. Neste momento, por razões de economia do Projeto 

de Tese, buscaremos apresentar uma análise baseada no censo de 2010, deixando para 

outro momento análises que envolvam anos anteriores. 
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Sexo 
 

Brasil SRSR Ateu Agnóstico SR 

 
Homem 48,97% 58,87% 66,88% 63,18% 59,23% 

 
Mulher 51,03% 41,13% 33,12% 36,82% 40,77% 

       
 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Enquanto a população masculina brasileira é 48,97% da população total, 

58,87% dos SRSR são do sexo masculino, 66,88% dos ateus são do sexo masculino e 

63,18% dos agnósticos também o são. Há uma sinalização de que os indivíduos do 

sexo masculino são mais propensos a se afastarem da Religião, do que as pessoas do 

sexo feminino. 

Moradia Brasil SRSR Ateu Agnóstico SR 

 
Urbano 84,37% 89,36% 93,97% 97,41% 89,61% 

 
Rural  15,63% 10,64% 6,03% 2,59% 10,39% 

       
 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

O Brasil tem se tornado, ao longo das últimas décadas, um país que concentra 

cada vez mais sua população nas cidades. No censo de 2000, cerca de 81,22% da 

população brasileira residia nas cidades e 18,78% na zona rural, em 2010, a 

população urbana cresceu para 84,37%, ao passo que a rural caiu para 15,63%. Ainda 

que não haja um correlação direta entre urbanidade e afastamento da Religião, é 

possível percebermos nesta tabela que o ateísmo e o agnosticismo são fenômenos 

fortemente ligados à cidade, enquanto percebemos uma cultura religiosa mais 

acentuada no ambiente rural. Também há, conforme podemos ler nestes dados, uma 

maior presença dos SRSR, nas zonas urbanas. No Brasil, há um maior número de 

Sem-Religião nas zonas urbanas. 

Alfabetização Brasil SR 

 
Alfabetizado 89,47% 88,84% 

 
Não Alfabetizados 10,53% 11,16% 

    
 

Total 100,00% 100,00% 
Infelizmente, o censo 2010 não discriminou, dentro do grupo dos SR, aqueles 

que são SRSR, ateus e agnósticos, alfabetizados e não alfabetizados, assim como a 

escolaridade. Portanto, não nos foi possível saber quantos alfabetizados e não 

alfabetizados são ateus, agnósticos e sem-religião. Mas, baseados nos dados acima, 

podemos perceber, grosso modo, que a alfabetização ou a ausência dela, não interfere 



 28 

na preferência arreligiosa do indivíduo, ainda que o percentual dos SR seja 

discretamente inferior à média nacional. Então, a preferência pelo afastamento da 

religião não seria uma peculiaridade dos letrados, pois os não alfabetizados também 

se autodenominam SR. 

Escolaridade Brasil SR 

 
Fundamental Incompleto 49,25% 48,57% 

 
Médio Incompleto 14,65% 15,59% 

 
Superior Incompleto 24,56% 24,69% 

 
Superior Completo 11,27% 10,92% 

 
Não Determinado 0,27% 0,24% 

    
 

Total 100,00% 100,00% 
Não nos foi possível perceber nenhuma diferença significativa entre a 

distribuição amostral da população brasileira segundo a escolaridade e a distribuição 

amostral dos SR de acordo com o mesmo critério. Mesmo entre os indivíduos com 

superior incompleto e superior completo, as distribuições são similares. Para o Brasil, 

aparentemente, estar cursando nível superior ou ter curso superior completo não 

determina o afastamento da religião. 

Faixa Etária Brasil SR 

 
5 a 14 anos 18,16% 17,69% 

 
15 a 19 anos 9,60% 11,81% 

 
20 a 24 anos 9,74% 13,06% 

 
25 a 29 anos 9,67% 12,32% 

 
30 a 39 anos 16,75% 18,63% 

 
40 a 49 anos 14,04% 12,53% 

 
50 a 59 anos 10,41% 7,62% 

 
60 a 69 anos 6,42% 3,88% 

 
70 anos ou mais 5,22% 2,47% 

    
 

Total 100,00% 100,00% 
Os dados que nos permitem buscar certa correlação entre a idade dos 

indivíduos e o distanciamento da Religião nos abrem a possibilidade de duas 

hipóteses. Antes, no entanto, de propormos estas duas leituras, devemos atentar para o 

fato de que para os indivíduos entre 5 a 14 anos há certa proporcionalidade entre o 

percentual nacional (18,16%) e o percentual dos SR (17,69%). Quando atentamos 

para a faixa etária que vai de 15 a 39 anos, 45,76% da população brasileira 

encontrava-se nesta faixa, mas 55,82% dos SR tinham entre 15 a 39 anos. Quando, 

porém, passamos nosso olhar para a faixa etária a partir dos 40 anos, 36,08% da 
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população brasileira ocupava esta faixa etária, contudo, os SR acima dos 40 anos 

eram 26,49%. 

Assim, podemos ler estes dados pelo menos a partir de duas perspectivas. A 

primeira tendo em vista a biografia dos indivíduos. Por meio desta, suporíamos que 

um indivíduo nasce num lar onde os pais são religiosos e o educam na respectiva 

religião. Quando chega a adolescência, este indivíduo busca sua própria identidade, 

afastando-se da religião na qual foi educado. Quando este indivíduo se torna um 

adulto, retorna às práticas religiosas, fechando o círculo e educando seus filhos tal 

qual foi educado: com religião. 

A segunda leva em conta um movimento de secularização em processo na 

sociedade. Por meio desta, suporíamos que um indivíduo tenha nascido num lar onde 

os pais sejam religiosos e o educam na respectiva religião. Quando chega a 

adolescência, o indivíduo se depara com outras possibilidades de explicação de 

mundo que não sejam aquelas eivadas de religião. O indivíduo adota estas novas 

visões de mundo, podendo ou não voltar a se identificar com uma Religião. De acordo 

com esta segunda possibilidade, a distribuição apresentada acima pelas faixas etárias 

nos apontaria para um crescente dos SR a partir das novas gerações de brasileiros. 

Talvez, pudéssemos adotar uma proto-hipótese de que há uma linguagem em 

germinação que possibilita não apenas uma escolha, antes, por uma múltipla escolha, 

um patchwork linguístico que faz com que haja uma coexistência no indivíduo de 

falas religiosas e laicas diversas e concomitantes, de religiões com laicidades, assim 

como seus opostos.  

Cor e Raça Brasil SRSR Ateu Agnóstico SR 

 
Branca 47,51% 38,77% 54,61% 65,58% 39,62% 

 
Preta 7,52% 11,22% 8,71% 6,02% 11,08% 

 
Amarela 1,10% 1,42% 2,20% 2,52% 1,46% 

 
Parda 43,42% 47,81% 33,85% 25,16% 47,06% 

 
Indígena 0,43% 0,78% 0,64% 0,66% 0,78% 

 
Sem declaração 0,02% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 

       
 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

A tabela acima nos permite apontar para o fato de que a população branca 

brasileira quando se afasta da Religião parece privilegiar o ateísmo e o agnosticismo, 

sendo menos propensa a manter alguma crença em espírito, Deus ou força vital. A 

população parda, em contrapartida, ao não se identificar com a Religião, 
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preferencialmente, mantém suas crenças em espírito, Deus ou força vital, e menos que 

proporcionalmente adota o ateísmo e o agnosticismo. A população brasileira de raça 

negra acompanha as tendências dos pardos, com a diferença de que há uma maior 

proporcionalidade de ateus, acima da média de negros na população. Em linhas gerais 

há, proporcionalmente, mais indivíduos não-brancos entre os SRSR e mais brancos 

entre os ateus e agnósticos. 

Renda Brasil SRSR 

 
Até 1/2 SM 8,14% 7,35% 

 
Entre 1/2 a 2 SM 57,20% 61,55% 

 
Entre 2 e 10 SM 25,03% 23,68% 

 
Mais de 10 SM 3,04% 3,68% 

 
Sem rendimento 6,60% 3,74% 

    
  

100,00% 100,00% 
 

Há, segundo podemos perceber nos dados acima, um pequeno desvio entre os 

dados sobre distribuição de renda da população geral e os da população 

autodenominada SR. Nas faixas de renda de “até 1/2 SM”, “entre 2 e 10 SM” e “sem 

rendimento”, há uma menor presença de indivíduos Sem-Religião, enquanto nas 

faixas “entre 1/2 a 2 SM” e “mais de 10 SM” há uma maior presença de 

autodenominados SR.  

Em face das variações quase que sutis entre a distribuição da população geral 

e a população dos autodenominados SR pelas classes de renda, poderíamos sugerir 

que não haveria diferença significativa entre os estratos populacionais, ou seja, a 

distribuição da população brasileira e a distribuição da população dos SR segundo a 

renda são sutilmente não similares. A renda, pelo menos segundo as leituras 

preliminares propostas por este quadro, diferentemente da escolaridade, da 

urbanidade, da cor e raça e do sexo, não aponta para diferenças que sugiram de 

análise particular. 

Diante destas discrepâncias, podemos suspeitar que isto não se dê por acaso, 

muito mais se cruzarmos cor e renda com SR. Suspeitamos, ainda, que se cruzarmos 

os indicadores de violência urbana, cor, renda e SR poderemos obter informações 

mais precisas e amplas. O que suspeitamos, ainda que de maneira prematura neste 

momento do projeto, é que haja uma relação entre os SR e periferia, tendo em vista 

que seria nas periferias urbanas em que haveria uma maior concentração de 
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indivíduos não brancos. Certamente, não estamos pensando em periferia geográfica, 

mas cidadã. 

Um dos indicadores utilizados para medir a distribuição de renda é o GINI. 

Este poderá nos servir como um indicador de desigualdade, comparando o Brasil a 

outros países e, posteriormente, permitindo-nos comparar regiões no Brasil. O índice 

GINI igual a 1 significaria que um indivíduo deteria a totalidade da renda de um 

determinado país e os demais indivíduos teriam 0% da renda. O índice GINI igual a 

zero significaria que a renda nacional estaria igualmente distribuída por toda a 

população. Tomemos um gráfico que nos apresenta a variação do índice GINI em 

diversos países, desde a década de 195020. 

 
O Brasil, segundo a CIA21, ocupa o 11o lugar como pior índice GINI no 

mundo, com um índice de 56.7 para o ano de 2005, sendo superado por países como 

Namíbia (70.7), Lesoto (63.2), Botswana (63), Serra Leoa (62.9), República Centro-

Africana (61.3), Bolívia (59.2), Haiti (59.2), Colômbia (53.8), Paraguai (58.4) e 

África do Sul (57.8). Os países com melhor distribuição de renda no mundo, segundo 

o índice GINI publicado pela CIA, são: Dinamarca (24), Suécia (23), Islândia (25), 

República Tcheca (26), Eslováquia (26), Noruega (26), Luxemburgo (26), Bósnia e 

                                                        
20  Extraído em 14 de agosto de 2012 no seguinte endereço eletrônico: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient.  
21  Extraído em 14 de agosto de 2012, no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient
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Herzegovina (26.2), Hungria (28), Finlândia (26) e Malta (28). Lembramos que os 

países citados com maiores índices GINI, são também aqueles que têm menor 

percentual de população ateia, enquanto os com menores índices GINI, excetuando 

Malta, são os que têm elevados percentuais de indivíduos autodenominados ateus. 

Embora o Brasil figure entre as sete maiores economias do Mundo, quando as 

comparamos pelo Produto Interno Bruto, ao adotarmos o índice GINI, o Brasil está 

posicionado como o país, dentre os 160 contemplados, com o 10o  pior em 

distribuição de renda, isto é, como um dos países com maior concentração de renda. 

Não apenas um país com uma das piores distribuições de renda no mundo, como 

também este indicador sinaliza para o fosso abissal da desigualdade quando levamos 

em conta o PIB. Mesmo quando comparamos o país apenas com a China, com a Índia 

e com o México, ficamos perplexos. Este mapa pode nos sinalizar para um Estado 

pretensamente laico, mas que não cumpre as promessas que o Estado Moderno se 

propõe a cumprir no que tange à ampliação da prosperidade e bem-estar e redução das 

desigualdades sociais. 

Outra sinalização que nos parece ser relevante e que nos permite aproximar a 

questão da renda e da Religião pode ser visualizada no cartograma do Índice GINI-

Terra22, abaixo: 

 
                                                        
22 "Índice de Gini-Terra mede o grau de concentração fundiária existente. Seu valor varia de 0, quando 
não há desigualdade (a posse de terra está igualmente distribuída para todos os indivíduos), a 1, quando 
a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém a posse de toda a terra disponível)." Extraído em 
14 de agosto de 2012 do seguinte endereço eletrônico: 
http://profissaogeografo.blogspot.com.br/2012_05_01_archive.html 
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Notemos a proximidade entre o Mapa dos Sem-Religião, apresentado acima, e 

o cartograma do Índice GINI-Terra. Há concentração concomitante no litoral, no 

interior de São Paulo e na Bahia, no Centro-Oeste, extensas áreas da Amazônia e na 

fronteira Braisl-Uruguai, tanto dos SR quanto de uma disparidade de renda traduzida 

pelo GINI. 

Haveria, segundo nosso entendimento inicial, outro dado social que nos parece 

apontar para diferenças entre o Brasil e outros países ao que se refere ao 

distanciamento da Religião, ou à presença de SR em uma parcela considerável da 

população. Apresentamos abaixo o Mapa da Violência23 no Brasil, segundo dados 

divulgados em 2007. 

 
O Mapa da Violência nos permite ver que as taxas de homicídios são mais 

elevadas no litoral brasileiro (onde concentram-se as maiores cidades do país), em 
                                                        
23  Mapa da Violência, extraído em 14 de agosto de 2012 do seguinte endereço eletrônico: 
http://www.mapadaviolencia.org.br/ 
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Pernambuco e norte da Bahia, no Centro-Oeste, sul do Pará, Amapá, Rondônia e 

interior do Paraná. Parece-nos haver uma proximidade entre o GINI-Terra e 

Homicídios, assim como certa aderência entre Homicídios e Sem-Religião. No caso 

brasileiro, a perda de identidade pela via da Religião parece que tem alguma 

referência com distribuição de renda e violência. 

Devemos notar que o Brasil, assim como quando nos referimos ao PIB e ao 

GINI, se destaca no cenário mundial quanto às taxas de homicídio causadas por armas 

de fogo. Segue abaixo quadro que compara o conflito armado no Brasil com outros 

conflitos armados ocorridos na segunda metade do século XX, até 2010. Notemos que 

a média anual de homicídios com armas de fogo no Brasil ultrapassa qualquer outro 

conflito. 

 
Tomemos como referência o Estado e o Município de São Paulo e analisemos 

os dados estatísticos segundo censo IBGE 2010, a fim de verificarmos similaridade 

com o que apontamos para o Brasil. Segue abaixo quadro comparativo: 
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SRSR Ateu Agnóstico SR 

Brasil 
 

7,65% 0,32% 0,07% 8,04% 
Estado de São Paulo 7,64% 0,40% 0,09% 8,13% 
Município de São Paulo 8,58% 0,62% 0,18% 9,38% 

 

Podemos verificar que no Estado de São Paulo há uma distribuição similar 

àquela verificada para o Brasil tanto para os SRSR, quanto para os Ateus e 

Agnósticos. Contudo, no Município de São Paulo, há um percentual acima da média 

nacional de SRSR, Ateus e Agnósticos. Destacamos os percentuais de Ateus e 

Agnósticos que no Brasil são de 0,32% e 0,07%, enquanto para o Município de São 

Paulo são, respectivamente 0,62% e 0,18%, ou seja, cerca de duas vezes mais 

presentes na população.  

Dados para o Município de São Paulo: 
   

       Sexo São Paulo SRSR Ateu Agnóstico SR 

 
Homem 47,35% 56,13% 67,05% 62,41% 56,98% 

 
Mulher 52,65% 43,87% 32,95% 37,59% 43,02% 

       
 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

       Dados para o Estado de São Paulo: 
   

       Sexo São Paulo SRSR Ateu Agnóstico SR 

 
Homem 48,66% 58,78% 67,44% 64,10% 59,27% 

 
Mulher 51,34% 41,22% 32,56% 35,90% 40,73% 

       
 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Tanto no Município como no Estado, verificamos que há um percentual 

significativamente maior de homens que se autodenominam SR, preponderantemente 

quando são Ateus e também os Agnósticos. 

Dados para o Município de São Paulo: 
   

        
 

Moradia São Paulo SRSR Ateu Agnóstico SR 

  
Urbano 99,11% 98,97% 99,68% 100,00% 99,03% 

  
Rural  0,89% 1,03% 0,32% 0,00% 0,97% 

        
  

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Dados para o Estado de São Paulo: 

        
 

Moradia São Paulo SRSR Ateu Agnóstico SR 

  
Urbano 95,94% 96,44% 97,57% 98,21% 96,52% 

  
Rural  4,06% 3,56% 2,43% 1,79% 3,48% 

        
  

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

No Município e no Estado de São Paulo um percentual expressivo da 

população é urbano. Assim, os dados tornam-se reféns deste alto índice de 

urbanização, mas podemos dizer também aqui que os SR são acentuadamente 

habitantes da cidade. 

Dados para o Município de São Paulo: 
 

     
 

Alfabetização São Paulo SR 

  
Alfabetizados 95,44% 94,64% 

  
Não Alfabetizados 4,56% 5,36% 

     
  

Total 100,00% 100,00% 

     Dados para o Estado de São Paulo: 
 

     
 

Alfabetização São Paulo SR 

  
Alfabetizado 94,66% 93,98% 

  
Não Alfabetizados 5,34% 6,02% 

     

  

Total 100,00% 100,00% 

Seguindo a tendência nacional sinalizada acima, o percentual de indivíduos 

alfabetizados autodenominados Sem-Religião, tanto no Município quanto no Estado 

de São Paulo, é um pouco inferior ao percentual geral para estas regiões.  

Dados para o Município de São Paulo: 
 

     
 

Escolaridade São Paulo           SR 

  
Fundamental Incompleto 35,03% 32,46% 

  
Médio Incompleto 16,33% 15,55% 

  
Superior Incompleto 27,25% 27,71% 

  
Superior Completo 20,63% 23,72% 

  
Não Determinado 0,76% 0,56% 

     
  

Total 100,00% 100,00% 
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Dados para o Estado de São Paulo: 
  

     
 

Escolaridade São Paulo           SR 

  
Fundamental Incompleto 41,00% 39,64% 

  
Médio Incompleto 16,24% 16,84% 

  
Superior Incompleto 27,23% 27,68% 

  
Superior Completo 15,10% 15,49% 

  
Não Determinado 0,43% 0,36% 

     

  

Total 100,00% 100,00% 

Enquanto o Estado de São Paulo acompanha a tendência nacional, isto é, a 

distribuição dos SR é similar à distribuição geral da população segundo a 

escolaridade, ainda que os valores para o Estado e para o País sejam sensivelmente 

diferentes, o mesmo não podemos dizer para o Município. Para a capital paulista, há 

um percentual maior de autodenominados SR quando estes concluíram o ensino 

superior em relação aos dados gerais do Município. Em contrapartida, há um 

percentual menor de autodenominados SR quando estes não concluíram o ensino 

fundamental. Estes dados parecem colaborar para a tese clássica de que a educação 

formal afastaria o indivíduo da Religião. Tese esta que não encontra guarida imediata 

quando ampliamos a análise para o Estado e para o País. 

Dados para o Município de São Paulo: 
    

 Faixa Etária São Paulo SRSR Ateu Agnóstico SR 

  
5 a 14 anos 20,77% 24,53% 11,50% 8,55% 23,35% 

  
15 a 19 anos 7,47% 9,37% 8,12% 7,64% 9,25% 

  
20 a 24 anos 8,81% 11,50% 13,43% 12,43% 11,64% 

  
25 a 29 anos 9,55% 12,05% 13,87% 12,57% 12,19% 

  
30 a 39 anos 16,87% 17,87% 19,37% 22,91% 18,06% 

  
40 a 49 anos 13,82% 11,54% 13,23% 13,48% 11,69% 

  
50 a 59 anos 10,80% 7,42% 10,32% 11,87% 7,70% 

  
60 a 69 anos 6,47% 3,51% 6,35% 6,27% 3,75% 

  
70 anos ou mais 5,44% 2,21% 3,82% 4,27% 2,36% 

        
  

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Dados para o Estado de São Paulo: 

     
 Faixa Etária São Paulo SRSR Ateu Agnóstico SR 

  
5 a 14 anos 21,41% 24,26% 13,77% 9,50% 23,56% 

  
15 a 19 anos 7,98% 10,24% 9,37% 7,53% 10,17% 

  
20 a 24 anos 8,84% 11,83% 12,85% 13,34% 11,90% 

  
25 a 29 anos 9,22% 11,46% 12,87% 14,08% 11,56% 
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30 a 39 anos 16,36% 17,50% 19,02% 21,00% 17,61% 

  
40 a 49 anos 13,90% 11,78% 13,22% 13,69% 11,88% 

  
50 a 59 anos 10,73% 7,23% 9,90% 11,19% 7,40% 

  
60 a 69 anos 6,40% 3,57% 5,76% 5,92% 3,71% 

  
70 anos ou mais 5,16% 2,14% 3,25% 3,76% 2,21% 

        
  

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Notemos que, tanto para o Município quanto para o Estado de São Paulo, ao 

concentrarmos nossa leitura sobre os SRSR, até a idade de 39 anos, há um maior 

percentual destes autodenominados SR do que na média da população. A partir de 40 

anos, esta diferença se inverte. No caso dos ateus, há uma diferença maior entre as 

idades de 15 a 39 anos e nos agnósticos dos 20 a 59 anos, tanto no Município quanto 

no Estado. Estas estatísticas parecem colaborar com a ideia de que a escolha 

individual por se autodenominar  SR está mais próxima de referências 

epistemológicas e menos de período do transição da adolescência para o ser adulto. 

Dados para o Município de São Paulo: 
   

        
 

Cor e Raça São Paulo               SRSR   Ateu Agnóstico   SR 

  
Branca 61,66% 36,51% 46,00% 57,98% 37,31% 

  
Preta24 6,08% 4,80% 3,45% 2,73% 4,70% 

  
Amarela 2,22% 4,61% 11,66% 12,43% 5,08% 

  
Parda 29,89% 53,91% 38,23% 26,72% 52,71% 

  
Indígena 0,12% 0,17% 0,66% 0,14% 0,20% 

  
Sem declaração 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

        
  

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

        Dados para o Estado de São Paulo: 
    

        
 

Cor e Raça São Paulo               SRSR    Ateu Agnóstico    SR 

  
Branca 63,65% 54,65% 66,54% 76,70% 55,48% 

  
Preta 5,44% 7,28% 5,96% 3,86% 7,17% 

  
Amarela 1,38% 1,91% 3,74% 4,82% 2,03% 

  
Parda 29,38% 36,02% 23,56% 14,44% 35,16% 

  
Indígena 0,11% 0,14% 0,20% 0,18% 0,15% 

  
Sem declaração 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

        

  

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

                                                        
24 Infelizmente usaremos a notação do IBGE que nomeia a população negra brasileira como preta.  
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Os dados estatísticos do Município e do Estado de São Paulo nos permitem 

perceber que a população residente nestas regiões são significativamente mais brancas 

do que a média brasileira (47,51%) e menos parda (Brasil, 43,42%) e preta (Brasil, 

7,52%). Os dados estatísticos do Município e do Estado não apenas colaboram, como 

enfatizam o fato de que a autodenominação SR é mais frequente entre os pretos e os 

pardos e menos frequente entre os brancos, principalmente, no Município de São 

Paulo. Ressaltamos esta análise apontando para o fato de que nesta cidade 61,66% se 

autodenominam brancos, mas apenas 37,31% dos SR são brancos, enquanto 29,89% 

se autodenominam pardos, mas 52,71% dos Sem-Religião são pardos. 

Dados para o Município de São Paulo: 
 

     
 

Renda São Paulo SR 

  
Até 1/2 SM 1,80% 2,01% 

  
Entre 1/2 a 1 SM 12,47% 13,02% 

  
Entre 1 e 2 SM 38,21% 38,25% 

  
Entre 2 e 3 SM 14,24% 12,94% 

  
Entre 3 e 5 SM 12,37% 10,98% 

  
Entre 5 e 10 SM 11,64% 11,98% 

  
Entre 10 e 15 SM 2,70% 3,17% 

  
Ente 15 a 20 SM 2,40% 2,96% 

  
Entre 20 a 30 SM 1,50% 1,98% 

  
Mais de 30 SM 1,04% 1,45% 

  
Sem rendimento 1,64% 1,27% 

     
  

Total 100% 100% 

     Dados para o Estado de São Paulo: 
 

     
 

Renda São Paulo SR 

  
Até 1/2 SM 2,86% 2,95% 

  
Entre 1/2 a 1 SM 15,15% 15,58% 

  
Entre 1 e 2 SM 41,34% 42,84% 

  
Entre 2 e 3 SM 14,66% 13,88% 

  
Entre 3 e 5 SM 11,43% 10,15% 

  
Entre 5 e 10 SM 8,46% 8,12% 

  
Entre 10 e 15 SM 1,62% 1,82% 

  
Ente 15 a 20 SM 1,35% 1,61% 

  
Entre 20 a 30 SM 0,75% 0,98% 

  
Mais de 30 SM 0,49% 0,70% 

  
Sem rendimento 1,90% 1,35% 

     
  

Total 100% 100% 
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Há, segundo dados do censo 2010, um percentual aproximado entre os dados 

gerais para o Município de São Paulo (52,48%) e os dados dos SR (53,28%) para 

rendimentos até dois salários mínimos. Mas há um percentual maior de SR (9,56%) 

que ganha mais de dez salários mínimos quando comparamos com os dados gerais do 

Município (7,64%). Contudo, quando nossa análise é feita a partir dos dados do 

Estado, estas proporções são alteradas. No Estado, os SR que ganham até dois salários 

mínimos somam 61,37%, diante de um percentual geral de 59,35%; os SR que 

ganham mais do que dez salários mínimos são 5,11%, enquanto que este percentual 

cai para 4,21% relativamente aos dados gerais do Estado. Podemos dizer que há um 

discreto percentual maior de SR tanto nas faixas de renda abaixo de dois salários 

mínimos, quanto naquelas acima de dez salários mínimos. Por conta desta limitação 

analítica dos dados, adotamos outras fontes que nos auxiliaram e podem nos auxiliar a 

delimitar nossa pesquisa com mais nitidez. 

Em face da não divulgação dos dados que nos permitam composição de 

cartogramas para o Município de São Paulo, adotaremos cartogramas do censo 2000. 

Abaixo, apresentamos o cartograma dos SR na Região Metropolitana de São Paulo: 

 
Podemos ver que no Centro Velho de São Paulo há um percentual maior de 

autodenominados SR, circundado por bairros com baixo percentual de Sem-Religião. 

Percentual elevado podemos perceber no extremo sul e leste da Cidade, assim como 

em alguns Municípios. Comparemos este cartograma com aquele elaborado pelo 

Município de São Paulo que busca apresentar as regiões da Capital segundo Índice de 
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Vulnerabilidade Social25. Este mapa foi elaborado em 2004, tendo como base o censo 

Brasil 2000. 

 

 
 Lembramos que as áreas mais avermelhadas são aquelas de maior 

vulnerabilidade e as mais azuladas as de menor vulnerabilidade. O que menos nos 

importa aqui é uma discussão técnica sobre este indicador, e mais apontar para a 

similaridade do cartograma dos SR e o referido Mapa, que nos permite dizer que: 1) 

as áreas de maior vulnerabilidade social são aquelas em que há um maior percentual 

de SR em São Paulo; 2) e que as regiões de maior vulnerabilidade social e de maior 

percentual de SR são aquelas áreas periféricas do Município. 

Um terceiro mapa que desejamos apresentar refere-se à renda média dos 

residentes no Município de São Paulo. Segue abaixo Mapa elaborado pela Prefeitura 

de São Paulo em 2004 com base no censo IBGE 2000. O Mapa à esquerda nos 

apresenta a renda média familiar em reais e o Mapa à direita, a proporção de 
                                                        
25  Extraído em 14 de agosto de 2012 do seguinte endereço eletrônico: 
http://www9.prefeitura.so.gov.br/sempla/mm/mapas/indice5_1.pdf 
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residências com renda até três salários mínimos. Podemos perceber nestes Mapas a 

similaridade da distribuição da desigualdade social e o percentual mais elevado de SR 

no Município. 

 

 
Por fim, para que possamos complementar nossa base de dados, utilizando o 

mesmo caminho trilhado anteriormente quando procuramos delimitar nosso estudo 

tendo como referência o Brasil (comparando-o ao Mundo), desejamos apresentar o 

Mapa da Violência no Município de São Paulo26. 

                                                        
26  Mapa da Violência, extraído em 14 de agosto de 2012 do seguinte endereço eletrônico: 
http://www.mapadaviolencia.org.br/ 
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Não é pouco salientarmos a ampla simetria entre o Mapa da Violência em São 

Paulo, o Mapa de Vulnerabilidade e o Cartograma representativo dos SR. Assim, a 

mesma suspeita que no foi possível ter ao lermos os Mapas, os Cartogramas e as 

Tabelas referentes ao Brasil, surge-nos também como elementos de suspeita para o 

Município de São Paulo, isto é, certa sinalização de correlação entre os SR, a 

Violência e a Vulnerabilidade ou a Renda.  

Tais quais as periferias urbanas, podemos estar diante, também, do 

aparecimento de periferias religiosas, espaços limítrofes entre o pertencimento e o 

nada. Mas, se uma periferia sugere um centro, não é pouco dizer que Religiões que 

tenham pretensão de centralidade podem, muito a contragosto, ver surgir em sua 

periferia não apenas heterodoxias, heresias, ateísmos e agnosticismos, como também, 

profanadores, isto é, indivíduos que, embora crentes, não se importam com a Religião, 

indivíduos que reelaboram suas crenças não a partir da ortodoxia ou do pensamento 

de elites. 

 

1.2. Revisando teorias sobre a tensa relação entre religião e modernidade 

 

 A liberdade do indivíduo em dizer que não se reconhece como alguém que 

tem crenças religiosas a partir de uma identificação institucional, na simultaneidade 

de uma autodeterminação de crer para além da ordem material imediata, fez surgir, no 
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quadro das estatísticas oficiais, uma linha até então não reconhecida: dos sem-

religião. Devemos notar, antes, salientar, que esta linha que aponta para os sem-

religião, não é exclusividade brasileira, mas está presente nas estatísticas europeias, 

canadense, estadunidense, mexicana, chilena, argentina, uruguaia, brasileira, etc. 

Negar a existência de uma população crescente que, com liberdade, se autodenomina 

sem-religião, isto é, aqueles que crêem sem identificarem-se com as religiões 

tradicionais, parece-nos, um sintoma da violência que quer calar pela via do 

esquecimento. A história, principalmente aquela produzida no Ocidente, há mais de 

dois milênios, já encontrou entre seus indivíduos os declarados (por si ou por seus 

opositores) como ateus e mais adiante, como agnósticos, e em breves momentos, 

aqueles que não se identificaram com a religião dos outros. Característica binária das 

estruturas de pensamento Ocidental, ao admitir o sim (para o crer nas divindades, em 

Deus, ou em algo além da matéria) e o não (o chamado ateu e o agnóstico). Mas o 

fato novo é reconhecer alguém que não se percebe nem no sim e nem no não. Alguém 

que não se identificando como religioso, não nega ou duvida da crença religiosa. 

 Desidentificar-se com a crença sem descrer, o que implica num afastamento 

da religião, mas não da fé. Duas teorias emergem no século XX visando abordar o 

fenômeno do afastamento, a separação da religião, até pouco tempo atrás tidas como 

centrais e estruturantes: as teorias de secularização e os modelos de laicidade. Embora 

alguns autores possam confundir uma com a outra, buscaremos mostrar que não 

apenas visam interpretar fenômenos distintos como no interior mesmo destas teorias, 

a relação entre religião e modernidade obtém tratamentos diversos. As divergências, 

como procuraremos trabalhar, não são decorrentes apenas de variações do que 

poderíamos chamar de progressos científicos, ou mutações do social e as 

correspondentes demandas por novos conhecimentos, mas, sim, das referências 

instrumentais, dos dispositivos teóricos postos em operação nas análises. A ciência 

longe de ser neutra, poderia espelhar as convicções dos pesquisadores: filosofias e 

crenças privadas.  

 A despeito desta multiplicidade teórica, poucos são os graus de liberdade que 

tais teorias nos oferecem para pensarmos na emergência daqueles que se 

autodenominam sem-religião. Poucos são os olhares que se voltam para aqueles que 

dizem sim-e-não: sem-religião. Ao ateu e ao agnóstico, é contraposto o crente 

(cristão, muçulmano, judeu, etc.), promovendo como que um esquecimento, um 

desconhecimento, ou uma negação do evidente, do que nem é sem crença 
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institucional e nem se identifica nelas. O não dito no dito parece ser aquele que aponta 

para o fato de que o que não-é-nem-um-nem-outro, nada-é. Contudo, podemos 

reconhecer os sem-religião e reconhecer neles uma abordagem de resistência ao 

esquecimento dos que são periféricos nas sociedades contemporâneas. 

 

1.2.1. Secularizações: debate sobre a modernidade e a religião 

 

Tomemos, de partida, o texto de José de Jesús Legorreta Zepeda, 

“Secularização ou ressacralização” (2010), atentando para alguns dos significados das 

secularizações. O que se convencionou chamar de secularização seria certa percepção 

de um movimento de deslocamento do centro da vida, com a transferência de algumas 

funções essenciais que estavam sob a guarda da religião para outro lugar. O papel 

central da religião, como legitimadora e integradora, que oferecia sentido e articulava 

as esferas sociais, foi tensionada por uma dinâmica cujo sentido era o da emancipação 

da sociedade, relativamente à religião, vislumbrando uma outra ordem (ZEPEDA, 

2010, p. 130). A religião teria perdido sua relevância social, ideológica e institucional. 

Mas tal saída da religião do lugar central da vida teria sido, posteriormente, 

acompanhada de uma certa crise da modernidade (ZEPEDA, 2010, p. 129-130).  

A despeito destes deslocamentos do religioso e crises da modernidade, 

podemos, introdutoriamente, caracterizar a secularização como uma visão 

descentrada, profana e pluralista do mundo, com a “primazia da razão instrumental, 

com o individualismo, a compreensão otimista da história como progresso, bem como 

a diferenciação institucional” (ZEPEDA, 2010, p. 130). Há autores que defendem a 

plena saída da religião, constatada por seu deslocamento do centro para a periferia da 

sociedade moderna, a perda de visão de mundo e o declínio do sentido simbólico da 

religião na sociedade. Por outro o “desaparecimento inevitável da religião tornava-se 

problemático” (ZEPEDA, 2010, p. 130), pois, no lugar de seu desaparecimento, a 

religião se transformaria pela adoção de novas estratégias.  

Esta transformação da religião permite a existência de duas “teses dominantes 

sobre a secularização”, uma que defende o progressivo esvaecimento religioso até que 

esta encontre seu fim inexorável, chamado de “tese dura” e uma “tese suave”, que 

defende alterações da religião em meio à modernidade. As teses suaves seriam 

traduzidas em Peter Berger na ideia de um deslocamento para a periferia social, e em 

uma possibilidade de pluralismo religioso em meio à perda de hegemonia, enquanto 
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Luckmann salientaria a dimensão individual ou privada da religião. Esta tese fala em 

deslocamento do centro para a periferia e do público para o privado, ao passo que a 

tese dura confronta-se com a constatação empírica da permanência e exuberância da 

religião (ZEPEDA, 2010, p. 131). Caberia destacar que a tese dura traria consigo, 

segundo José Zepeda: 
inegável caráter etnocêntrico, que tende a identificar a rota do fenômeno 

religioso ocorrido na Europa ocidental como caminho paradigmático pelo 

qual deverão transitar as outras sociedades, omitindo experiências históricas 

em que a religião teve grande vitalidade, como no caso dos Estados Unidos, 

da América Latina e Ásia. (ZEPEDA, 2010, p. 132)  

Enquanto esta tese toma referência no conceito de progresso linear e inexorável, 

desde uma era de fé que abarcaria toda a vida humana até o pleno esvaecimento da 

religião, a tese suave aponta para uma relação mais dinâmica da religião no tempo. 

A secularização implica numa modernidade, também passível de 

questionamento, pois que “[...] se não há propriamente uma modernidade, mas muitas 

em permanente disputa, também não se pode falar em destino único e inescapável da 

secularização; portanto, há tantas e variáveis secularizações como modernidades 

existem” (ZEPEDA, 2010, p. 132). A tese dura, em seu determinismo, não nos 

permite entender as dinâmicas sociais com suas hibridações, fragmentações, torções, 

além disto as misturas, os efeitos colaterais, os imprevistos e inesperados (ZEPEDA, 

2010, p. 132). Desta maneira, haveríamos de questionar o “[...] uso ideológico, 

preditivo e mecânico da teoria da secularização” (ZEPEDA, 2010, p. 133). Os 

embates pela perspectiva das teorias de secularização se polarizam, assim, entre os 

que preconizam o abandono da religião como discursos público e os que percebem a 

mutações deste discurso e sua continuada presença27. 

 A tensa relação entre modernidade e religião interpretada pelas teorias da 

secularização, segundo a “tese dura”, que traduz a ideia da  “saída da religião”, e pela 

“tese suave” que se volta para um suposto retorno do religioso, tornou-se tema não 

apenas de elaborações teóricas, ou de pesquisa de campo na busca da verificação das 

respectivas teses, como também se deu em debates públicos entre acadêmicos. 

Salientamos dois destes debates em torno da secularização e de certa permanência, ou 

ressignificação do religioso entre nós. Primeiro, o encontro de Luc Ferry e Marcel 

Gauchet, tal qual nos é apresentado em “Depois da religião” (FERRY e GAUCHET, 
                                                        
27 Mais adiante, no Capítulo III, apontaremos alguns momentos deste debate, cuja impotância para 
nossa pesquisa está mais em sinalizarmos do que tratarmos destas questões.  
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2008). O segundo, aquele entre Richard Rorty e Gianni Vattimo, grafado sob a 

rubrica de “O futuro da religião” (RORTY e VATTIMO, 2006).  

 O debate entre Luc Ferry e Marcel Gauchet foi mediado por Eric Deschavanne 

e Pierre-Henri Tavaillot. Estes partem das teses opostas da “saída da religião” 

(defendida por Marcel Gauchet) e da “individualização do crer” (tese de Luc Ferry), 

demarcando as alternativas sobre uma referência comum a um mundo que não mais é 

estruturado pela religião, contudo, “o religioso, como aspiração ao absoluto, como 

busca de sentido numa interrogação sobre a morte, está muito longe de desaparecer na 

época contemporânea” (DESCHAVANNE e TAVAILLOT, 2008, p. 7).  

Se Luc Ferry pensa num humanismo do homem-Deus, Marcel Gauchet aponta 

para um afastamento crescente entre o homem e Deus. Este toma a via da saída da 

religião e aquele, a possibilidade da transformação da linguagem da religião por meio 

do uso dos termos religiosos, aos quais se ofereceriam um outro e novo sentido. Este 

debate nos coloca entre a segregação radical e a união transformadora, enquanto suas 

falas se submetem às mesmas questões de fundo: “Como pensar esse animal 

metafísico que é o homem? E como pensá-lo hoje, quando os dispositivos religiosos 

se apagaram em sua força de evidência e de coerção?” (DESCHAVANNE e 

TAVAILLOT, 2008, p. 12). Será marcado pela determinação das posições distintas, 

que visam, por procedimentos próprios de cada debatedor, elucidar teses antagônicas.  

Luc Ferry aponta para a transcendência como um conceito-chave de seu 

pensamento, remetendo-se à ideia de absoluto. A secularização seria um processo no 

qual são mantidas algumas palavras-conceito, desenvolvidas no discurso religioso, 

contudo, ressignificadas pelo uso moderno. Palavras como “divino”, “religião” e 

“sagrado” passam a trabalhar num outro discurso que não o da tradição teológica28. A 

transcendência religiosa, tomando como metáfora a imagem de um rio, voltar-se-ia a 

um momento anterior e superior ao humano, aos acontecimentos originais, às 

tradições, ou seja, “há a transcendência tal como ela existe a montante da consciência 

humana, antes e acima dela. É a transcendência da Revelação [...] a transcendência 

heterônoma [...]” (FERRY e GAUCHET, 2008, p. 27-28). A secularização, portanto, 

                                                        
28 O termo “secularizar” parece ser tomado em seu sentido histórico, que nos fala da passagem do uso 
sagrado para o uso secular, profano, de um bem de religião. Conforme nos apresenta Giacomo 
Marramao: “a expressão secularizar tivesse sido empregada pela primeira vez por Longueville, 
delegado francês durante as negociações para a Paz de Westphalia (em Münster, maio de 1646), para 
assinalar a passagem de propriedades religiosas para as mãos seculares. Assim, o neologismo teria a 
função de indicar a expropriação dos bens eclesiásticos em favor dos príncipes ou das Igrejas nacionais 
reformadas” (MARRAMAO, 1997, p. 16-17). 
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não há de ser caracterizada pelo fim da transcendência, mas o fim da heteronomia 

radical, isto é, a transcendência na revelação. 

A alternativa à transcendência religiosa a montante, revelada, seria a 

transcendência na imanência, “isto é, o horizonte inevitável e incontornável de nossas 

experiências vividas [...] uma transcendência na ordem ética, e, por que não, da 

cultura [...] na ordem da moral, [...] estética, [...] na ordem do amor. [...] essa quarta 

esfera, [...] é a que mais nos aproxima do religioso [...] (FERRY e GAUCHET, 2008, 

pp. 28-29) Tal transcendência estaria imbricada com o viés metafísico do humano, 

contudo sem o reporte extramundano, portanto, imanente29.  Apontaria aos valores 

últimos e que vão além de nossas vivências específicas limitadas no tempo e no 

espaço. O religioso não seria a conservação de uma moral tradicional revelada (a 

montante), mas uma perspectiva de um olhar adiante, no mais além do que 

alcançamos (a jusante), rompendo, assim, com a heteronomia da revelação. 

Embora a heteronomia tenha sido superada pela modernidade em meio a um 

processo que chamamos de secularização, haveria uma segunda marca do religioso 

que ainda persistiria: o sacrifício. Ainda que este tenha se humanizado, secularizado, 

os modernos continuam a sacrificar, mantendo-os diante do recorte entre o real e 

imediato, e o transcendente. É na transcendência que a experiência vivida ganha 

sentido, que as morais laicas obtêm significado (FERRY e GAUCHET, 2008, p. 32-

35). A abertura para o transcendente seria uma determinação humana de confrontar e 

negar o absurdo do materialismo, por um movimento para o absoluto. 

A definição adotada por Luc Ferry para o religioso (que é humanista e 

articulada com a transcendência na imanência) é a de um “discurso que diz respeito 

ao elo entre o finito e o infinito, entre o relativo e o absoluto [...] o da finitude ou [...] 

da morte” (FERRY e GAUCHET, 2008, p. 24), ou, como dirá mais adiante, “uma 

definição do religioso como relação com o Absoluto, portanto com essa questão 

central na filosofia moderna  que é a finitude” (FERRY e GAUCHET, 2008, p. 26). O 

absoluto trata daqueles valores que não estão postos na mesa de negociação e que 

tomam referência os riscos inerentes de nossas vidas (FERRY e GAUCHET, 2008, p. 

63), aos quais o materialismo30 estrito nos torna vulneráveis ao não abrir espaço para 

                                                        
29 Poderemos observar no transcurso de nossa pesquisa que o conceito de transcendência na imanência 
já estava, de outra maneira, presente no pensamento grego pré-socrático. 
30 O religioso de Luc Ferry não se contrapõe à ciência ou ao imanente, mas ao materialismo trágico, 
isto é, ao caráter necessário, inelutável e intransponível da existência submersa nos limites do físico-
químico-biológico, grosso modo. Em outras palavras, um niilismo trágico.   
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as ideias de transcendência e de absoluto, antes, encerra fileira sobre o imediato da 

existência humana31.  

A transcendência na imanência e a questão do absoluto nela implicada 

permitiriam reinstaurar uma moral que se voltaria para o futuro, e não mais como na 

revelação, ao passado, com o abandono do fundamento moral em prol do horizonte 

moral. Com isto, a religião não desapareceria, como pretenderia Marcel Gauchet, mas 

voltaria as costas para a heteronomia da transcendência revelada, sujeitando-se às 

reinterpretações, às reformulações. Suas teses visam um contraponto aquelas que 

negam o absoluto, a ilusão do absoluto, como entrega inexorável ao vazio, ao nada; 

vazio este preenchido pelo religioso. A via do absoluto, por sua vez, seria aquela em 

que  “1) nos ligam entre nós [...] moldam um mundo comum; 2) têm uma origem que, 

de algum modo, permanece misteriosa, não ‘fundada’[...]; 3) são sagrados, ao menos 

no sentido de que esse ‘não-ente’ [...] nos ordena ultrapassar nossa individualidade 

[...]” (FERRY e GAUCHET, 2008, p. 72). 

A disposição metafísica do humano, ao absoluto, seria observada por dois 

traços antropológicos: o amor (“phylia” grega) e o ódio, como experiências pré-

morais destituídas de interesse (FERRY e GAUCHET, 2008, p. 74). Os dois 

debatedores tomam o amor e o ódio como sentimentos desinteressados e a partir deles 

põem em questão a antropologia materialista tradicional. Porém, se concordam neste 

ponto, a questão dos limites da autonomia reascende a diferença. Para Ferry, não há 

fabricação de valores na modernidade, mas atualizações de antigos valores, 

entendendo que “a autonomia se situa, no máximo, na escolha ou no reconhecimento 

de certos valores e não de outros” (FERRY e GAUCHET, 2008, p. 76). Os valores, 

então, como que se impõem a nós de tal maneira que sugerem uma certa 

transcendência, como absoluto e este tendo o sentido já apresentado (FERRY e 

GAUCHET, 2008, p. 95). A transcendência não é abandonada, mas ressignificada. 

Por sua vez, Marcel Gauchet duvida da hipótese de um acontecimento, que 

chama de “notabilíssimo na história universal das religiões” que seria a “reinvenção 

                                                        
31 Michel Foucault já assinalara que a “morte de Deus”, segundo Nietzsche, traria consigo, em face do 
co-pertencimento de ambos, a morte do homem: “Talvez se devesse ver o primeiro esforço desse 
desenraizamento da Antropologia ao qual, sem dúvida, está voltado o pensamento contemporâneo, na 
experiência de Nietzsche [...] Nietzsche reencontrou o ponto onde o homem e Deus pertencem um ao 
outro, onde a morte do segundo é sinônimo do desaparecimento do primeiro, e onde a promessa do 
além-do-homem significa, primeiramente e antes de tudo, a iminência da morte do homem. Com isso, 
Nietzsche, propondo-nos esse futuro, ao mesmo tempo como termo e como tarefa, marca o limiar a 
partir do qual a filosofia contemporânea pode recomeçar a pensar; ele continuará sem dúvida, por 
muito tempo, a orientar seu curso (FOUCAULT, 2002, p. 472-473). 
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da religião [...] uma refundação da religião” (FERRY e GAUCHET, 2008, p. 36), 

apontando para um significado distinto para o vocábulo “religião”. Marcel Gauchet 

concorda que a laicidade não dá conta do “conjunto das experiências dos indivíduos 

atuais” (FERRY e GAUCHET, 2008, p. 37), todavia, as respostas apresentadas pelas 

religiões tradicionais já não mais legitimam um grande número de discursos na 

atualidade. Concorda que noções sobre sacrifícios e dever, estão mantidas em nossas 

práticas discursivas, mas de um modo distinto daquelas oferecidas pelas religiões. 

Contudo, a despeito de tais manutenções, ainda usaríamos algumas ideias religiosas 

porque ainda precisamos delas para pensar (FERRY e GAUCHET, 2008, p. 38). Se 

até aqui houve uma aparente concordância, a distância se dá a partir do sentido de 

“transcendência”.  

Se, para Luc Ferry, a religião é o nome deste sentido do absoluto que toma a 

transcendência na imanência, Marcel Gauchet tem em vista o papel político da 

religião. É a passagem do centro da sociedade pré-moderna para um lugar à margem 

da sociedade moderna que lhe interessa no debate sobre a religião, isto é, a perda da 

“eficácia estruturante do religioso” (FERRY e GAUCHET, 2008, p. 40). Entretanto, 

se a religião deixa de estruturar32 a sociedade, permanece como convicção última dos 

indivíduos; portanto, permanece como vida religiosa privada, admitindo, assim, uma 

permanência metafísica com disposição do espírito humano (FERRY e GAUCHET, 

2008, p. 43). Dizer isto permite-lhe definir o que entende como religião, esta que 

demarcará sua divergência com Luc Ferry. Diz-nos: “religião é heteronomia, posição 

que visa a produzir uma economia determinada do laço político e do laço de 

sociedade por uma intencionalidade inconsciente [...] é, no sentido mais forte do 

termo, um fato de instituição, um partido tomado humano-social da heteronomia” 

(FERRY e GAUCHET, 2008, p. 44). As transformações no campo religioso são 

coerentes e congruentes com as mudanças das formas políticas até o Estado moderno. 

Mas se religião e Estado estabeleceram esta relação próxima ao longo da história, 

ainda há de se entender como que a religião se fez presente aí. 

A experiência humana que aponta para a religião reclama uma antropologia, 

sob o signo do “investimento humano sobre o invisível, convocando-o ao invisível ou 

requisitando-o à alteridade (FERRY e GAUCHET, 2008, p. 45). As religiões seriam, 

assim, edificadas a partir de um material original das palavras, da imaginação e do 

                                                        
32 A funcionalidade da sociedade sem a estruturação religiosa entenderá como “desencantamento do 
mundo” (FERRY e GAUCHET, 2008, p. 40). 
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reporte ao eu, estrutura que possibilitou ao homem “ser um ser de religião”, embora 

esta não seja uma necessidade e como tal pode deixar de sê-lo (FERRY e GAUCHET, 

2008, p. 46). É a passagem de um ser religioso para um ser que não é mais religioso 

que Marcel Gauche diz divergir de Luc Ferry.  

A divergência é sublinhada nos três termos chaves atribuídos ao debatedor: “o 

sagrado, humanização do divino e a divinização do humano” (FERRY e GAUCHET, 

2008, p. 48). O sagrado, para Marcel Gauchet, deve ser mantido como uma noção 

histórica, inflexível, como a “atestação do além nos lugares, nas coisas ou nos seres 

daqui debaixo”, pois estaria no cerne da questão da “demagificação [...] inseparável 

de um processo de dessacralização”, entendendo que é de onde o homem moderno 

saiu (FERRY e GAUCHET, 2008, p. 49)33. 

O segundo termo é a “humanização do divino” que apontaria para o sentido 

contrário daquele movimento empreendido pela modernidade, de distanciamento e 

separação de Deus34. Destes dois anteriores, nos é apresentado o terceiro termo: “a 

divinização do humano”. Para este autor, o homem moderno não mais olharia para o 

espelho de Deus, antes, olhando-se a si, pode, por fim “ver o homem” (FERRY e 

GAUCHET, 2008, p. 55). Aos três termos segue-se um quarto, o da transcendência, a 

qual deveria ser operada na modernidade não como uma extensão, continuidade da 

noção teológica, mas nos termos de uma “transcendência das idealidades, 

transcendência de algumas categorias [...]”, etc. (FERRY e GAUCHET, 2008, p. 56). 

Porém, se a transcendência em Luc Ferry permite a religião a jusante, Marcel Gauchet 

procura demonstrar que a transcendência moderna rompe com esta possibilidade.  

A partir destes pontos, Marcel Gauchet aponta ao entendimento de que “a 

autonomia é a elaboração das leis que estão a serviço desses valores”, mudando a 

interpretação dos valores, transformando “a maneira de compreender sua origem, sua 

razão de ser e as consequências que se tiram disso” (FERRY e GAUCHET, 2008, p. 

77). De onde viriam, contudo, tais valores, senão da tradição, entendendo que “a 

                                                        
33 Marcel Gauchet visa escapar da armadilha lógica, aquela que estaria em atrelar o movimento para 
fora do sagrado com um abandono da noção de absoluto assim, defende Gauchet, que “a profanação 
não impede a existência de absolutos sem garantia sacra” (FERRY e GAUCHET, 2008, p. 51). 
34 A modernidade, antes de ser um movimento de antropomorfização do divino, seria seu contrário: a 
desantropormorfização, “em primeiro lugar, no terreno político-social [...] Deus não se ocupa em nos 
entregar leis” (FERRY e GAUCHET, 2008, p. 52-53). No mesmo movimento, Deus não prescreveria 
leis morais, esvaziando, inclusive, a ideia de um Deus de amor, como querem os cristãos. Contudo, em 
meio a estes movimentos, “a ideia de Deus conserva um sentido” e este seria de um “signo do 
absolutamente outro que não o homem” (FERRY e GAUCHET, 2008, p. 54). 
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humanidade, do ponto de vista de seus valores últimos, vive em relativa continuidade 

consigo mesma” (FERRY e GAUCHET, 2008, p. 79). 

Marcel Gauchet entende que a religião não tende a desaparecer, mas a 

conviver com outras disposições e expressões na sociedade humana. A partir da ideia 

de um desencantamento do mundo, o religioso não desapareceria, mas se 

metamorfoseia em outra forma expressiva, sem deixar vácuos de sentido (FERRY e 

GAUCHET, 2008, p. 81). É esta metamorfose que estaria no movimento de 

enfrentamento do absoluto, que exigiria o abandono da linguagem religiosa e a busca 

de outra que se voltaria para a questão “da natureza do homem” (FERRY e 

GAUCHET, 2008, p. 83). Enfrentar a questão da natureza do homem, expurgando da 

linguagem a sobrenaturalidade, ainda que conservando o caráter de estrangeiridade e 

sua natureza ordinária, assim, dar-se a tarefa de “esclarecer a situação inédita, que é a 

humanidade depois da religião [...]” (FERRY e GAUCHET, 2008, p. 86-87). 

Para este debatedor, o humano se faz a partir de algo que não é de feitura 

humana, assim, “nos construímos sobre o que nos dá faculdade de nos darmos a nós 

mesmos”, o que nos inibiria em pensar numa constituição do humano como 

autoconstituinte  (FERRY e GAUCHET, 2008, p. 99). A saída da religião se afastaria 

da hipótese religiosa desta constituição primeira, e se voltaria para a autoinstituição na 

história. Assim, a teses de Marcel Gauchet se voltam:  
um julgamento sobre o devir em curso e sobre a história vindoura [...] 

Embarcamos numa recomposição completa, fora da religião [...] nossa 

decifração de nós mesmos caminha para uma decifração daquilo que 

destinou a humanidade à religião, ora da linguagem religiosa, mas salvando 

integralmente o que ela comporta de sentido. (FERRY e GAUCHET, 2008, 

p. 100) 

Sinteticamente poderíamos dizer que para Luc Ferry a religião não sai de cena, 

contudo, muda de significado. Palavras como “religião”, “espiritualidade”, etc. não 

deixam de ser usadas, mas operam numa transcendência na imanência, num uso que 

aponta para o absoluto, mas sem a referência a Deus e, enquanto que para Marcel 

Gauchet a saída da religião não é um abandono de sentido, porém, a substituição dos 

sentidos religiosos, para aqueles que se processarão no devir histórico que está diante 

de nós, por meio de um desenvolvimento dos saberes que darão conta de coisas ainda 

não decifradas. Nas palavras de Marcel Gauchet: “Há um mistério da liberdade em 

relação às nossas maneiras comuns de pensar, é certo. Mas há inúmeros mistérios que 
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se revelam elucidáveis por meio de uma reforma do modo de pensá-los. É o caso 

deste, em minha opinião.” (FERRY e GAUCHET, 2008, p. 104) 

Enquanto Luc Ferry adota a perspectiva de continuidade e ressignificação de 

palavras e conceitos visando novos usos, Marcel Gauchet pensa a partir da 

descontinuidade, preferindo adotar novas palavras e buscar novos conceitos que 

elucidem problemas que se apresentam aos seres humanos que não mais têm na 

religião referência. Luc Ferry parece fixar o religioso, flexibilizando o conceito pelo 

uso das palavras nas falas humanas, todavia, Marcel Gauchet fixaria o conceito do 

religioso, do sagrado, do divino, e na abertura entre o passado e a modernidade, que 

promove a distância entre eles, introduz a ordem humana.  

O segundo debate tem prefácio de Paulo Ghiraldelli Jr. (GHIRALDELLI, 

2006) e introdução de Santiago Zabala (ZABALA, 2006). Aquele nos diz que a 

constatação de uma era pós-metafísica nos conduz à extinção da tensa relação entre 

religião e não-religião (GHIRALDELLI, 2006, p. 11). Haveremos de nos ater à 

linguagem como espaços de entendimento, sem nos circunscrever às interpretações 

mútuas , mas às traduções, “uma vez que nunca podemos assumir que queremos dizer 

a mesma coisa, com nossas palavras, que o que é dito pelo nosso parceiro em 

discussão, com as palavras dele”, e citando Donald Davidson acrescenta: “O que é 

criado no diálogo não é uma linguagem comum, mas entendimento: cada parceiro 

chega ao entendimento com o outro.” (GHIRALDELLI, 2006, p. 13) Assim, o 

diálogo que se inscreve sob a insígnia da secularidade, para um além da metafísica, 

visaria uma busca pelo entendimento e não mais a imposição de certezas. 

Também Santiago Zabala nos apresenta uma perspectiva similar, ao dizer, 

apontando o diálogo entre Richard Rorty e Gianni Vattimo, que “para todos esses 

filósofos, a objetividade é uma questão de ‘consenso linguístico intersubjetivo’ entre 

seres humanos e não de representação acurada de algo que transcende o âmbito 

humano” (ZABALA, 2006, p. 21). É a metafísica que é descontruída com a perda do 

privilégio do “logos capaz de tornar o ser disponível para o sujeito finito”, entendendo 

a “cultura metafísica” como “qualquer cultura que creia em poderes e forças não-

humanas” (ZABALA, 2006, p. 22). O homem pós-metafísico poderia vir adotar, 

assim, uma religião que o ensinasse a confiar em si pelo “amor”, rompendo com a 

religião do “medo”. Um tal entendimento que menos busca a certeza e verdade e mais 

amplia a possibilidade de dizer sobre as coisas. Desta maneira: 
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onde quer que exista uma autoridade que, como comunidade científica ou 

eclesiástica, impõe alguma coisa como verdade objetiva, a filosofia tem o 

dever de proceder na direção contrária, de mostrar como a verdade não é 

nunca objetiva, mas sempre um diálogo interpessoal que se realiza na 

compartição da linguagem. (ZABALA, 2006, p. 30) 

Destaca o abandono do dizer verdadeiro e uma abertura para o diálogo com 

vista ao entendimento, que foge ao domínio da ciência e da religião. O diálogo pós-

metafísico sob a alcunha da secularização não apenas questiona a dogmática religiosa, 

como, inclusive, interroga a razão, apontando para a fragilidade de sua suposta força 

(ZABALA, 2006, p. 33). Desde este lugar da fragilidade da razão, a defesa ou a 

apologia do ateísmo filosófico em suas versões antirreligiosas e irreligiosas se daria 

por inércia e por um hábito absolutista da razão. Antes, a destruição do cosmos 

teocêntrico, da metafísica escolástica, seria a condição de possibilidade da crença em 

Deus, e tal destruição não representa um espaço aberto a ser preenchido por outro 

absoluto metafísico, mas de abandono das “estruturas fixas e garantidas, capazes de 

fornecer uma fundação única, última, normativa para nosso conhecimento e para a 

nossa ética” (ZABALA, 2006, p. 35). A religião do “amor” recolocaria o indivíduo 

como cuidador de si, no espaço deixado pela Igreja35.  

O filósofo estadunidense Richard Rorty, por sua vez, diz-nos que “a noção de 

uma vivência empírica é irrelevante para falar sobre Deus”, mas esta mesma noção se 

voltaria igualmente contra o ateísmo e teísmo, e conta todo empirismo dogmático 

(RORTY, 2006, p. 51). Ressalta que o ateísmo de alguns acadêmicos se apresenta, 

antes, como anticlericalismo, dotado de uma perspectiva política e epistemológica ou 

metafísica. Por outro lado, com a dissolução das narrativas metafísicas, a religião 

pode retornar em sua plausibilidade, ao “identificar Cristo com o próprio amor, e não 

com a verdade ou o poder” (RORTY, 2006a, p. 55). Uma vez destituída das certezas 

metafísicas e das imposturas do poder36, a religião pode retornar como diálogo que 

busca concordância intersubjetiva, esta que se articularia com uma “distinção entre a 

satisfação das necessidades públicas e a satisfação de necessidades privadas” 

(RORTY, 2006, p. 56). Para Richard Rorty, privatizar o religioso é oferecer ao 

                                                        
35  “o homem pós-metafísico, se assume a fundo a condição fraca do ser e da existência, pode 
finalmente aprender a conviver consigo mesmo e com a própria finitude [...]” (ZABALA, 2006, p. 35). 
36 Fazendo menção a Heidegger, Richard Rorty nos diz que “a metafísica da objetividade culmina em 
um pensamento que identifica a verdade do Ser com o objeto da tecnologia, que é calculável, 
mensurável, e definitivamente manipulável” (RORTY, 2006, p. 56). O texto de Martin Heidegger sobre 
a questão da técnica aborda precisamente este tema (HEIDEGGER, 2001). 
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indivíduo a prerrogativa de jogar ou não o jogo de “dar e solicitar razões” (RORTY, 

2006, p. 57); razões estas que se voltam às cooperações sociais articuladas às 

possibilidades dadas pelas ciências. Haveria, então, uma leitura pertinente sobre não 

apenas a passagem do pré-moderno ao moderno, que chamamos de secularização, 

mas, também, sobre uma passagem do metafísico para uma busca de entendimento 

por meio de diálogos, nos quais os falantes podem ou não se fazer valer de certos 

dispositivos da linguagem, como as ciências. O que estaria em jogo para estes falantes 

não seria o necessário movimento mecânico e linear da secularização, mas a 

satisfação de necessidades privadas (imediatas) e públicas (mediatas). 

Gianni Vattimo articula o conhecimento como interpretação; interpretação 

esta que se revela como eventual, histórica e que “só poderá se realizar como resposta 

interessada a uma situação histórica determinada”, pois, como dissera anteriormente, 

“o sujeito cognoscente não é uma tela neutra mas sujeito interessado” (VATTIMO, 

2006, p. 65). Se assim o é, não somos registradores de fatos objetivos, mas intérpretes 

interessados e, fazendo jus a tal atribuição interpretativa, haveremos de pensar que “é 

o advento do cristianismo que torna possível a progressiva dissolução da metafísica” 

(VATTIMO, 2006, p. 65). O que foi buscado na secularização como passagem do 

religioso para o moderno, Rorty e Vattimo buscam na dissolução da metafísica, a 

destruição das certezas e dos fundamentos últimos e a abertura para o diálogo.  

O cristianismo seria menos a saída da religião e mais a saída da metafísica, a 

dissolução da metanarrativas (LYOTARD, 2010), entendendo que “o sentido do 

cristianismo como mensagem da salvação é justamente, antes de tudo, aquele de 

dissolver as pretensões peremptórias da ‘realidade’” (VATTIMO, 2006, p. 70). Faz-

se, então, necessário a um regime democrático “uma concepção não metafísica-

objetivista da verdade; do contrário, transforma-se imediatamente em regime 

autoritário” (VATTIMO, 2006, p. 71). A verdade religiosa a que alude Jesus não seria 

a mesma da científica ou ainda a teológica, mas a verdade de Cristo é a do amor.  

O diálogo entre estes dois filósofos se dá sob a senda aberta pela questão: 

“Qual o futuro da religião após a metafísica?” (RORTY e VATTIMO, 2006, p. 77). 

Importante notar que na tradição metafísica, o “Ser” é o que existe, mas na 

possibilidade pós-metafísica, o “Ser” “é o que acontece no diálogo cotidiano entre 
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humanos”, diz Vattimo37 (RORTY e VATTIMO, 2006, p. 79), numa discussão entre 

pessoas que buscam reconhecimento mútuo. Como tal, não se procura a fusão de 

horizontes, ou encontro de harmonias, ou a busca de uma verdade compartilhada, mas 

um diálogo como prática social suficiente (RORTY e VATTIMO, 2006, p. 82). O que 

estaria em questão ou o que se colocaria nestas práticas dialogais não seriam o 

profundo e o infinito, mas pôr em movimento pequenas e finitas mudanças, 

entendendo que os pós-metafísicos são “reformadores graduais em vez de 

revolucionários intelectuais”, insinua Rorty (RORTY e VATTIMO, 2006, p. 83). 

No entanto, se podemos perceber esta conversação em torno do pós-

metafísico, remanescerá a questão da permanência do metafísico, cuja sobrevivência é 

mantida por conta das estruturas de poder (RORTY e VATTIMO, 2006, p. 85). A 

metafísica seria a estrutura estruturante do discurso do poder, este que tem se mantido 

inalterado como relações de força entre dominadores e dominados, entre desiguais e 

como distribuição desigual de recursos, riquezas. O poder, enquanto distribuição 

desigual da força e de riquezas, seria o fenômeno que atestaria a sobrevivência da 

metafísica e esta se afiguraria como uma proposição antidemocrática, isto é, de 

violência autoritária, na qual se integram o discurso da religião e da ciência. 

Se a metafísica, como discurso religioso e científico, além do político e 

econômico, estabelece relações de dependência artificiais a partir das desigualdades, a 

religiosidade pós-metafísica apontaria para uma dependência não violenta, mas pelo 

amor38 , como reconhecimento “que somos parte de um todo maior” (RORTY e 

VATTIMO, 2006, p. 106). Por fim, poderíamos sintetizar dizendo que a questão posta 

por estes dois debatedores não é o fim da religião, ou o abandono de sua linguagem, 

mas, a partir de uma desarticulação da metafísica por meio de diálogos que visam o 

entendimento, a promoção de contínuas e pequenas mudanças nas relações tendo 

como mote a solidariedade. 

“Fé e saber” é o tema oferecido por Jürgen Habermas (HABERMAS, 2013). 

Suas preocupações se voltam às tensões39 entre aqueles que temem o obscurantismo e 

                                                        
37 Mais adiante, Gianni Vattimo nos dirá que “(1) o ‘Ser’ é um evento do logos, (2) o logos é diálogo, e 
(3) o diálogo é o montante do discurso intersubjetivo […] o Ser […] é apenas o resultado do diálogo 
humano” (RORTY e VATTIMO, 2006, p. 90). 
38 Ou, como nos diz Gianni Vattimo, “ninguém se revolta contra o sentimento de dependência quando 
se tem uma relação com quem se ama, e isso tem implicações sérias em nossa vida social” (RORTY e 
VATTIMO, 2006, p. 105). 
39 Esta tensão é posta sobre o fundo de um “fundamentalismo (religioso) que é um fenômeno moderno” 
(HABERMAS, 2013, p. 3), cujas consequências podem ser nefastas, conforme o evento na cidade 
estadunidense nos exemplifica. 
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a “exaltação dos sentimentos arcaicos que alimentassem o ceticismo em relação à 

ciência” e daqueles que se contrapõem “à crença no progresso científico, própria de 

um naturalismo cru que pretenderia enterrar a moral” (HABERMAS, 2013, p. 1-2). 

Mas, também, e de outro lado, a própria modernidade, em seus termos, representa 

riscos “de uma globalização imposta por meio de mercados sem limites” que, diante 

da recrudescimento da outra parte, pode fazer tender um Estado hobbesiano “de 

segurança globalizada, ou seja, de dimensões de polícia, serviço secreto e forças 

militares [...]” (HABERMAS, 2013, p. 4). O que nos lembra o diálogo entre Rorty e 

Vattimo. 

 Caberia, então, rever o sentido da secularização, tendo em vista os 

acontecimentos e as novas configurações possíveis. Partindo do significado jurídico40, 

a interpretação da secularização se reportaria “ora a bem sucedida domesticação da 

autoridade eclesiástica, ora o ato de apropriação ilícita” (HABERMAS, 2013, p. 5). 

Contudo, levando em conta o papel civilizador do senso comum, as religiões 

deveriam “assimilar o encontro cognitivamente dissonante com outras confissões”, 

haveriam de se adaptar “à autoridade das ciências, que detêm o  monopólio social do 

saber mundano”, e finalmente haveriam de “adequar-se às premissas do Estado 

constitucional, que se fundam em uma moral profana” (HABERMAS, 2013, p. 7). O 

Estado, em contrapartida, haveria de se colocar de maneira neutra quanto às 

preferências de visão de mundo adotadas pelos indivíduos e grupos.  

 Diríamos que a posição de suposta neutralidade das autoridades modernas, 

ciência e Estado, há de ser questionada, uma vez que a própria ciência, ao 

monopolizar a produção de saberes, adotaria e ofereceria novos conteúdos cognitivos, 

os quais afetam as visões de mundo tradicional; portanto, longe de serem neutras, as 

autoridades, aportam uma perspectiva. E em suas palavras:  
Se olhamos com Max Weber para o começo do ‘desencantamento do 

mundo’, vemos o que está em jogo. Na medida em que a natureza se torna 

acessível à observação objetivante e à explicação causal, ela é 

despersonalizada. A natureza pesquisada pela ciência escapa ao sistema 

social de relações entre pessoas vivas que agem e falam uma com as outras, 

atribuindo-se reciprocamente motivos e intenções. O que ocorre com essas 

pessoas, porém, se elas passam, cada vez mais, a subsumir a si próprias sob 

as descrições dadas pelas ciências? (HABERMAS, 2013, p. 9-10)  

                                                        
40 Aquele que nos fala da apropriação de bens de religião que passam para o uso secular. 
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 A questão colocada é a de que as ciências não são neutras sobre as questões 

vitais, antes, ao naturalizarem o humano a partir da visada da imagem científica, 

submetem-no à física, à química, às matemáticas. Esta subordinação do humano à 

racionalidade moderna está longe de ser neutra e monopolizam a produção de saber 

com pretensão de verdade. A racionalidade instrumental que está implícita na 

secularização implica, sobretudo, numa visão de mundo: material e calculável. 

Todavia, não apenas as ciências e a política, por esta via instrumental, não se mostram 

neutras, mas, diríamos, a neutralidade torna-se articulada de uma dada maneira e 

interpretada segundo a preponderância do secular sobre quaisquer outras visões de 

mundo alternativas.41  

Anteriormente foi dito que as religiões deveriam se adaptar ao monopólio da 

ciência na produção de saberes e adequar-se ao Estado constituído sobre uma moral 

profana. Some-se a estes requisitos duas outras exigências do Estado liberal, os quais 

determinam que os religiosos “dividam sua identidade [...] em seus aspectos públicos 

e privados”, fazendo recair sobre estes, exclusivamente, a obrigação “de traduzir as 

suas convicções religiosas para a linguagem secular antes de tentar, com seus 

argumentos, obter o consentimento das maiorias” (HABERMAS, 2013, p. 15). Por 

esta via, a busca de entendimento não se daria por um tradução mútua, antes, pelo 

privilégio conferido ao dialeto secularizado e pela subordinação do religioso, este que 

deveria se obrigar às múltiplas traduções. A perspectiva religiosa apenas pode se 

tornar pública nos termos seculares. A religião seria, diríamos, estrangeira. 

 De certo modo aquele que privilegia algum tipo de crença religiosa (instituída 

ou sem-religião) haveria de dominar duas linguagens distintas, a secularizada e das 

comunidades vinculadas com as crenças que os aproximam, ou seja: 
a linguagem do mercado penetra hoje todos os poros, forçando todas as 

relações entre seres humanos a encaixar-se no esquema de uma orientação 

autorreferente de acordo com as próprias referências. No entanto, o vínculo 

social que se prende ao reconhecimento recíproco não se ajusta aos 

                                                        
41 Conforme Colin Bird, “o princípio de inclusão não proíbe que os Estados assumam qualquer posição 
ética em absoluto. Ele requer, de modo mais fraco, que quando os Estados adotam essas posições, 
como inevitavelmente devem fazer (impondo exigências legais, adotando políticas públicas e 
similares), eles o fazem de um ponto de vista que os cidadãos possam validar, a partir de seus 
comprometimentos éticos e religiosos arrazoados e divergentes […] na visão de Rawls dessa 
concepção neutralista, os princípios básicos que determinam a trajetória permissível da lei e da política 
pública precisam ser demonstrados como parte de um possível ‘consenso sobreposto’” (BIRD, 2011b, 
p. 281). 
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conceitos do contrato, da escolha racional e da maximização da utilidade 

(HABERMAS, 2013, p. 16-17). 

 O sentido desta fala de Jürgen Habermas, que está nos limites da razão, 

diríamos, instrumental, aponta para o cientificismo e o profundamente que ali se 

inscreve. O mal radical, por sua vez, seria o sofrimento infringido ao outro sem a 

possibilidade de reversão, ou seja, “aquela injustiça com os inocentes prejudicados, 

desonrados e assassinados que ultrapassa qualquer possibilidade humana de 

reparação. A esperança perdida na ressurreição deixa para trás de si um perceptível 

vazio [...] os derrotados são realmente derrotados” (HABERMAS, 2013, p. 18-19). 

Aponta, assim, para um questionamento do cientificismo moderno que repousa sobre 

uma razão divinizada e exclusivista. Mas que não há de encontrar na religião a saída, 

pois nela não mais poderíamos buscar a pretensão de organizadora do social. A 

relação entre as esferas religiosas e não religiosas devem se dar como espaço de 

diálogo, sem a prerrogativa absoluta para as partes em diálogo, antes, “uma 

secularização não aniquiladora se realiza no modo da tradução” (HABERMAS, 2013, 

p. 24). Contudo, a diferença mantida entre o Criador e criatura que poderia ser 

preservada, como linguagem não instrumental que aponte para a liberdade ou “Deus 

só permanece um ‘Deus de homens livres’ na medida em que não desfaçamos a 

diferença absoluta entre criador e criatura [...] É por isso que Deus pode ‘determinar’ 

os homens no sentido de que ao mesmo tempo os capacita e os obriga à liberdade” 

(HABERMAS, 2013, p. 25)42.  

Os trabalhos apresentados acima, permitiu-nos perceber a diversidade de 

conceitos imputados ao verbete “secularização”, e algumas aplicações para a 

abordagem da atualidade do fenômeno religioso, e sua relação com a modernidade. 

Deste vocábulo, então, parece ter sido abandonado sua capacidade analítica em vista 

da polissemia conceitual produzida pela acadêmica. É este problema que enfrenta 

Antônio Flávio Pierucci apresentado sob o tema “Secularização em Max Weber” 

(PIERUCCI, 1998), ao qual revisitamos agora. Antônio Pierucci nos oferece um 

sentido de acesso à secularização em Max Weber a partir da esfera jurídico-política, 

entendendo que tal perspectiva sublinha a questão implícita da dominação tão cara 

aos temas weberianos.  

                                                        
42 Em “O futuro da natureza humana”, Jürgen Habermas procura, a partir de um diálogo com Soren 
Kierkegaard, tomando como referência uma ética liberal, contrapor a proposta de uma eugenia liberal 
que sonegaria a liberdade do indivíduo a se autodefinir, uma vez sujeito à determinação de uma técnica 
e de uma imposição prévia à sua existência (HABERMAS, 2010).  
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O desgaste do conceito de secularização, diante dos embates e das teses da 

dessecularização e da crise de modernidade, exigiria a atualização do conceito e o 

retorno a Max Weber. De um lado, há de se neutralizar as interpretações de cunho 

teleológica, inapropriadas, imputadas ao sociólogo alemão e entender que a 

secularização seria “parte do processo de diferenciação de esferas culturais-

institucionais” (PIERUCCI, 1998, p. 4), implicando na perda da força da religião 

como centro cultural do Ocidente. Enfrentar esta questão traz consigo, 

concomitantemente, a percepção dos processos de racionalização das esferas da vida. 

Racionalização esta que, em Max Weber, já estaria em germe no interior da tradição 

religiosa judaica e cristã, podendo ser identificada no Estado laico e seus dispositivos 

jurídico-legais (PIERUCCI, 1998, p. 5). A despeito desta quase continuidade entre um 

tempo em que a força da religião era presente na vida e um tempo da emergência de 

outro poder, haveria, contudo, marcas evidentes de descontinuidade, esta que se 

subscreveria sob a égide da secularização.  

Devemos sinalizar a diferença ressaltada, em Max Weber, para os conceitos de 

desencantamento e secularização. Desencantamento, então, “é um processo 

essencialmente religioso, porquanto são as religiões éticas que operam a eliminação 

da magia como meio de salvação”, enquanto “secularização, por outro lado, implica 

no abandono, redução, subtração do status religioso [...] é defecção, uma perda para a 

religião e emancipação em relação a ela” (PIERUCCI, 1998, p. 6). O 

desencantamento é a luta da religião contra a magia, ao passo que a secularização é a 

luta da modernidade contra a religião, pelo esvaziamento do poder religioso da esfera 

política e cultural (PIERUCCI, 1998, p. 7). 

Ora, uma vez pontuado que a questão da secularização nos remete ao 

problema de âmbito político, aos dispositivos de integração social, há de se buscar nos 

escritos sobre direito, de Max Weber, o sentido do processo de secularização. Não 

apenas no direito, como, ainda mais, no “desenvolvimento da racionalidade jurídica 

que veio dar no conceito (moderno) de ordem jurídico-legal formalmente legítima e 

legitimamente revisável” (PIERUCCI, 1998, p. 8). Importante para nossos propósitos 

é destacar a racionalidade e o caráter revisional, que implica numa flexibilidade que 

se contrapõe à fixidez das ordens pré-modernas, tradicionais. Ressaltamos que em de 

Max Weber estão em pauta as mudanças e transformações processuais, contudo, não 

necessárias. Desta maneira, toma um mundo sacralizado e de mudanças não 

previsíveis, isto é, por movimentos de avanços e retrocessos, os quais chegaram à 
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dessacralização. Em outros termos, Max Weber partiria de um direito revelado, até 

chegar a um direito autônomo (PIERUCCI, 1998, p. 9), sem que este trânsito fosse 

necessário, prédeterminado: origem, meio e fim. 

Buscando o uso da palavra “secularização” por Max Weber, nos escritos 

jurídicos contidos em seu “Economia e Sociedade”, Antônio Pierucci nos apresenta 

aqueles que podiam nos mostrar o sentido utilizado pelo sociólogo alemão e que 

apontam para o trânsito do sagrado ao secular. O primeiro uso da palavra traz o 

sentido técnico mais original, no qual a secularização significaria a “expropriação dos 

bens eclesiásticos” (PIERUCCI, 1998, p. 9), isto é, as terras, os templos passando do 

domínio da Igreja para o domínio secular. O segundo sentido haveremos de perceber 

no uso contratual, isto é, as enunciações e códigos contratuais abandonam as bases 

reveladas religiosamente e passam a refletir os consensos e “acordos selados entre as 

partes interessadas [...] e que implica algum nível de racionalidade instrumental das 

relações sociais e, portanto, de des-tradicionalização” (PIERUCCI, 1998, pp. 9-10). O 

terceiro sentido da secularização, ainda acompanhando o trabalho de Antônio 

Pierucci, seria dado pelas armas, o uso da “espada”, diríamos aqui, para impor uma 

norma jurídica distinta daquela que era legitimada na tradição anterior (PIERUCCI, 

1998, p. 10). Ao sentido dotado pelas armas acrescenta-se o sentido da racionalidade 

formal, o “formalismo jurídico, que é, afinal, o que possibilita ao aparato jurídico 

‘funcionar feito uma máquina técnico-racional’” (PIERUCCI, 1998, p. 11). À 

racionalidade instrumental das relações sociais, agrega-se uma racionalidade formal 

jurídica; racionalidades estas que são do interesse da burguesia (PIERUCCI, 1998, p. 

11), como mais tarde nos dirá Michel Fucault43. Não há um ultrapassamento com 

abandono destes sentidos, mas sobreposições complementares e ampliativas. 

 O Estado Moderno, Soberano, a partir de Bodin, Hobbes, Locke e Rousseau, 

tomaria como fundamento para seu contratualismo a ideia cristã medieval, mormente 

aquela desenvolvida a partir de Tomás de Aquino, do direito natural, o 

jusnaturalismo, ainda que negando a referência divina e revelada. Max Weber, 

segundo a leitura de Antônio Pierucci, percebera que tal fundamento do poder requer 

“adesões da vontade e não apenas da razão”, ao apontar para uma ideia de “natureza 

humana universal [...] e no valor intrínseco da norma universalizável sua garantia de 

legitimidade” (PIERUCCI, 1998, p. 12). A natureza humana e os direitos universais 

                                                        
43 Microfísica do poder (FOUCAULT, 2012) e Verdade e formas jurídicas (FOUCAULT, 2003). 



 62 

manteriam o suporte sagrado da lei, enquanto a modernidade reclamaria a 

dessacralização dos dispositivos jurídicos e legais.  

Esta tensão entre a fundação sagrada do direito natural e a pretensão secular da 

racionalidade moderna tem como efeito o enfraquecimento daquele. Como nos diz 

Antônio Pierucci, “Weber constata que ‘a axiomática jusnaturalista caiu em profundo 

descrédito. Ela perdeu, em todo caso, a capacidade de ser fundamento de um direito’” 

(PIERUCCI, 1998, p. 12). O jusnaturalismo foi transposto pela “racionalidade 

utilitário-instrumental do positivismo jurídico” (PIERUCCI, 1998, p. 12). A 

consequência do abandono do suporte metafísico, da natureza humana e do direito 

universal é a flexibilidade da lei, que passa a comportar em si as modificações, 

alterações, etc. Outra consequência é que a lei e todos os dispositivos jurídicos e 

constitucionais do Estado não têm quaisquer suportes que não seja a própria lei, isto é, 

a lei, em última instância, não tem última instância legítima a não ser as Razões de 

Estado. 

Este derradeiro sentido da secularização, então, o qual dispensa o fundamento 

último, de caráter sagrado, e não aponta para um lugar previamente determinado, 

teleológico, mas que, por sua vez, é processual, isto é, flexível às mudanças e novos 

arranjos, Antônio Pierucci diz que Max Weber chama de “processo de secularização 

[...] aquele ‘processo característico’ que, ‘visto mais de perto’, mostra-se ‘em 

constante progresso’, ao qual ‘nos tempos modernos sucumbem por toda parte [...] os 

fenômenos que se originam em concepções religiosas” (PIERUCCI, 1998, p. 14). A 

secularização não é um acontecimento datado e pontual, ou um movimento linear e 

mecânico, mas um processo de “declínio da religião [...] desenhando uma trajetória de 

esmorecimento e de cessão, de subtração de religião” (PIERUCCI, 1998, p. 14) Mas, 

devemos marcar o caráter jurídico-político destas palavras44. 

                                                        
44 Se em Max Weber pudemos acompanhar um processo de secularização que partiu do ambiente 
desencantado da religião cristã, até culminar com uma cultura que congrega as armas e a racionalidade 
legal de certo positivismo jurídico, Antônio Pierucci parece insinuar que um conjunto de outros autores 
colaboraria para esta perspectiva processual de esmorecimento e cessão crescente da influência da 
religião. Ainda, acompanhando o trabalho de Antônio Pierucci, notamos que Giacomo Marramao 
apresenta a secularização como que surgida na Reforma Protestante, quando os bens da Igreja passa 
para a jurisdição dos príncipes (PIERUCCI, 1998, p. 15). Herman Lübbe, por sua vez, indica que o 
termo secularização foi utilizado na paz de Westfália, em 1648, apontando para a “liquidação do poder 
espiritual, à qual sucumbiram fundações eclesiásticas [...] a passagem de determinadas instituições do 
poder espiritual para o poder profano [...] Nesta primeira aplicação histórica, a secularização é um 
conceito jurídico-político” (PIERUCCI, 1998, p. 15). A secularização moderna se caracteriza, então 
por um processo no qual se opera “a espoliação quase total da igreja [...]”, no caso aqui, da igreja alemã 
(BIHLMEYER e TÜCHLE apud PIERUCCI, 1998, p. 16). 



 63 

A secularização, como nos fala Antônio Pierucci, traz consigo uma “sequência 

de violência política antieclesiástica e de violação do direito tradicional” e, assim:  
ao mesmo tempo que veio consolidar-lhe o conteúdo em torno do núcleo do 

sentido jurídico-político, fez dissipar no mesmo movimento o caráter neutro 

que [...] a originária tecnicidade do conceito permitira a ele ostentar [...] o 

conceito historicamente primário de secularização, além de técnico e 

unívoco, era neutro. (PIERUCCI, 1998, p. 17) 

Torna-se importante frisar neste momento o caráter não neutro de uma ação 

processual que tem como consequência a espoliação do poder eclesiástico, mais do 

que apenas de seus bens patrimoniais, como terras e edifícios, ou mesmo pessoas. 

Podemos perceber que a secularização traz consigo a ausência desta neutralidade dos 

dispositivos modernos diante da religião, dando-se o legítimo direito de fazer uso de 

violência com o sentido de submeter a religião ao aparato jurídico-legal moderno, isto 

é, ao Estado. O Estado moderno, portanto, secularizado num processo que culminaria 

em uma racionalidade jurídica, não seria neutro para com a religião, antes, soberano. 

É a questão do estado soberano em sua arquitetura jurídica que se toma como 

referência neste momento. A questão do Estado secular soberano que detém o direito 

do uso da violência para impor sua ordem jurídica, por conseguinte, não neutro em 

certo sentido, conduz-nos a pensar na liberdade. A emergência do Estado moderno 

secular traz consigo o problema da liberdade dos súditos diante do poder soberano. 

 

1.2.2. Liberdade 

 
Na verdade, o horror vem do lado matemático do 

acontecimento [...] Nenhuma moral, nenhum esforço são 

justificáveis a priori diante das matemáticas sangrentas 

que ordenam nossa condição. Albert Camus45 

Tomemos o verbete “liberdade” segundo nos apresenta o Dicionário de 

Filosofia de Nicola Abbagnano (ABBAGNANO, 2003a). De acordo com o autor, 

haveria três significados para a liberdade, a saber: primeiramente, “como 

autodeterminação ou autocausalidade, segundo a qual a liberdade é ausência de 

condições e de limites”46; o segundo sentido seria de “liberdade como necessidade”, 

                                                        
45 CAMUS, 2010, p. 30. 
46 Toda vez que uma frase estiver contida entre aspas, sem uma sequente referência bibliográfica 
explícita, significará que foi extraída do verbete “Liberdade” do Dicionário de Filosofia de Nicola 
Abbagnano (ABBAGNANO, 2003a)  
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diferenciando-se do primeiro significado ao atribuir a liberdade, não ao indivíduo mas 

ao todo a que o homem se reportaria; terceiro, “a liberdade como possibilidade ou 

escolha”, sendo esta limitada e condicionada, finita. As liberdades políticas, 

econômicas, morais, metafísicas, etc., serão modos particulares que se referenciam em 

uma destas três concepções. 

 A primeira concepção da liberdade é absoluta, incondicional e sem limitações, 

sendo livre aquele que é causa de si mesmo, causa sui47. Tal conceito aproxima-a ao 

de voluntarismo, ou ao primado da vontade como princípio de si mesmo. Para os 

antigos, embora o homem seja causa de si, não devendo procurar a razão do 

movimento da alma no que lhe é alheio, esta causa sui está em sua própria natureza. 

Assim a liberdade como vontade é autocausalidade e autodeterminação, entendendo 

que o homem sábio é livre, enquanto o escravo, ao não se autodeterminar, não é livre. 

Para os modernos a causa de si estaria na faculdade de iniciar por si mesmo um 

evento. Tal conceito estaria presente nas formas espiritualistas de indeterminismo, 

uma vez que a autodeterminação há de ser buscada numa experiência interior, vindo a 

ser a autocriação do eu. O indeterminismo afirma o que o determinismo nega: a 

possibilidade da causa sui. Para Nicola Abbagnano “o conceito político equivalente 

de liberdade como autocausalidade é a noção de liberdade como ausência de 

condições ou de regras e recusa de obrigações; numa palavra anarquia” 48 . Este 

conceito de liberdade como causa de si que não encontra restrições e coações é 

combatida por Platão e por Hobbes49.  

                                                        
47 Podemos nos lembrar do conceito de liberdade negativa segundo Isaiah Berlin que seria a ausência 
de coações ou impedimento (BERLIN, 1981, p. 136). 
48 Em outro lugar, dirá que o anarquismo é a “doutrina segundo a qual o indivíduo é a única realidade, 
que deve ser absolutamente livre e que qualquer restrição que lhe seja imposta é ilegítima”, tendo como 
maior teórico Max Steiner, cuja tese seria a de que “o indivíduo é a única realidade e o único valor, 
logo é a medida de tudo. Subordiná-lo a Deus, à humanidade, ao Estado, ao espírito, a um ideal 
qualquer, seja embora o do próprio homem, é impossível, pois o que é diferente do eu individual e se 
lhe contrapõe, é um fantasma do qual ele acaba escravo” (ABBAGNANO, 2003b, p. 59-60). 
49 Também podemos citar Albert Camus que articula a liberdade negativa, a liberdade como causa de 
si, como ausência de restrições. Para Albert Camus, “a divindade que se trata é então totalmente 
terrena, ‘Procurei durante três anos’”, diz Kirilov, “o atributo da minha divindade e o encontrei. O 
atributo de minha divindade é a independência.” Agora se entende o sentido da premissa kiriloviana: 
“se Deus não existe, eu sou deus.” Tornar-se deus é apenas ser livre nesta Terra, não servir a um ser 
imortal. É sobretudo, naturalmente, extrair em todas as consequências dessa dolorosa independência. 
Se Deus existe, tudo depende dele e nada podemos fazer contra a sua vontade. Se não existe, tudo 
depende de nós.” Anteriormente havia dito: “O raciocínio é de uma clarez clássica. Se Deus não existe, 
Kirilov é deus. Se Deus não existe, Kirilov deve se matar. Kirilov deve se matar, então, para ser deus. 
Esta lógica é absurda, mas é o que se necessita” (CAMUS, 2010, p. 121-122). Desde ai poderíamos 
pensar em um darwinismo social, isto é, uma constituição de uma hierarquia de liberdade, em cujo 
ápice estaria o único ser que efetivamente gozaria da plenitude do ser livre, um indivíduo divinizado. 
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 A segunda concepção, a liberdade como necessidade, toma ainda o conceito 

de causa sui, porém atribui tal causa à totalidade, ao todo, e não à parte, não ao 

indivíduo, mas à ordem cósmica ou divina, à Substância, ao Absoluto, ao Estado. Se 

anteriormente o sábio era livre enquanto causa de si mesmo, nesta perspectiva, o sábio 

é livre ao fazer coincidir sua liberdade com a necessidade do todo. Por esta via, “a 

liberdade é apenas a adequação entre assentimento humano e ordem cósmica”50. Para 

Espinosa, o homem é livre se, guiado pela razão, agir e pensar como parte do todo, 

reconhecendo a necessidade universal, “em outros termos, o homem torna-se livre 

através do amor intelectual por Deus (Natureza) [...] amor que é idêntico ao amor com 

que Deus se ama.” Por sua vez, Hegel articula a liberdade real, e esta liberdade do 

homem “é o Estado, que, exatamente por isso, é considerado ‘Deus real’”, tornando-

se este o centro da vida, no direito, na arte, nos costumes, no bem-estar, etc. O arbítrio 

do indivíduo se realiza livre quando volta-se, racionalmente, para o necessário. 

Destacamos, então, que tal concepção de liberdade51: 
no plano metafísico, reconhece como sujeito da liberdade apenas o ser, a 

substância, o mundo; no plano político apenas o Estado, a Igreja, a raça, o 

partido, etc.; atribui à totalidade assim privilegiada um poder de 

autocausalidade ou autocriação que é um outro poder igualmente absoluto 

de coerção sobre os indivíduos, considerados manifestações ou partes dele 

(BERLIN, 2004, p. 120). 

 Passemos, assim, à terceira concepção de liberdade, a qual tem como “núcleo 

conceitual” o entendimento sobre “a medida de possibilidade”, o que implica numa 

“escolha motivada ou condicionada”. Por essa via, toma-se distância tanto da 

liberdade como causa de si individualizada, quanto da liberdade como necessidade de 

adequação a um todo. Será possibilidade, ou melhor, grau de medida da possibilidade. 

Será delimitada, tanto “pelo grau das possibilidades objetivas, sempre em número 

mais ou menos restrito”,  quanto “pela ordem dos motivos da escolha, que podem 

restringir ainda mais, até a unidade, a ordem das possibilidades objetivas”. O 
                                                                                                                                                               
Esta hierarquia se daria desde aquele que seria plenamente livre até aquele cuja liberdade seria mínima. 
Mas este pensamento passa pela morte de deus, do homem-deus. 
50 Abbagnano cita Espinosa em sua Ética: “diz-se que é livre o que existe só pela necessidade de sua 
natureza e que é determinado a agir por si só enquanto é necessário ou coagido aquilo que é induzido a 
existir e a agir por uma outra coisa, segundo a razão exata e determinada” (SPINOZA, I, def. 7, apud: 
ABBAGNANO, 2003a, 609). Portanto apenas Deus seria livre, mas não é muito lembrar que para 
Espinosa “Deus sive Natura”, grosso modo, o Todo da Natureza com sua causalidade intrínseca, 
enquanto o homem seria determinado segundo a necessidade desta Natureza. Aquele que se julga livre 
é o que ignora as causas necessárias. 
51 Destacamos a crítica de Isaiah Berlin sobre esta concepção da liberdade como necessidade, exposta 
em seu texto sobre os seis inimigos da liberdade. 
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indivíduo estaria determinado a fazer escolhas, mas estas não se imporiam sobre ele 

como necessárias. Na potência do “sim”, está a impotência (não), tanto quanto na 

própria impotência está a sua impotência52. 

 Tal conceito de liberdade entende que o homem não está sujeito a nenhum 

poder superior na terra, tendo como “norma própria apenas a lei natural”. Em termos 

políticos, o homem apenas se submeteria ao consenso estabelecido como Estado e ao 

poder legislativo que está submetido a este consenso. Desta maneira, “a liberdade 

política supõe duas condições: 1a) existência de normas que circunscrevam as 

possibilidades de escolha dos cidadãos; 2a) possibilidade de os próprios cidadãos 

fiscalizarem, em determinada medida, o estabelecimento destas normas”. Coloca-se a 

questão da medida da autoimposição de restrições e a da fiscalização e alteração das 

leis. A liberdade foi revitalizada ao se perder a legitimidade da causalidade 

necessária, presente nas ciências matemáticas. 

O desenvolvimento de um pensamento probabilístico e estatístico fez ruir a 

“explicação necessarista”, destruindo também as crenças de uma liberdade absoluta 

da consciência, o que torna a causa de si como liberdade absoluta de uma consciência 

autocausadora inconsistente. Em outros termos, “a conclusão é que o conceito de 

autocausação [...] é tão pouco sustentável quanto o conceito de determinismo como 

necessidade”. Assim, tanto se torna questionável a causa de si de um indivíduo livre 

de restrições, como a causa de si no todo que se impõe ao sábio, apontado para a 

possibilidade de que “hoje se destaca o fato de que a liberdade humana é situada, 

enquadrada no real, uma liberdade sob condição, uma liberdade relativa”. A liberdade 

torna-se a possibilidade de fazer escolhas, não a escolha como liberdade, “sempre ao 

alcance de qualquer um que se encontre nas condições oportunas”. Desta maneira:   
os problemas da liberdade no mundo moderno não podem ser resolvidos por 

fórmulas simples e totalitárias (como seriam as surgidas pelos conceitos 

anárquicos ou necessitaristas), mas pelo estudo dos limites e das condições 

que, num campo e numa situação determinada, podem tornar efetiva e eficaz 

a possibilidade a possibilidade de escolha do homem.  

 Busquemos nos aproximar do conceito de liberdade negativa de Isaiah Berlin 

e de seu contraponto, a liberdade positiva, e algumas questões e limites contidos em 

                                                        
52 Lembramos aqui Giorgio Agamben: “o homem é o senhor da privação porque mais que qualquer ser 
vivo ele é, em seu ser, destinado à potência. Mas isso significa que ele é também entregue e 
abandonado a ela, no sentido de que todo o seu poder agir é constitutivamente um poder não agir, todo 
o seu conhecer um poder não-conhecer” (AGAMBEN, 2015a, p. 249). 
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ambas as conceituações. Imprescindível, para a presente pesquisa, é salientar que para 

Isaiah Berlin haveria uma guerra aberta “entre dois sistemas de ideias que fornecem 

respostas diferentes e conflitantes àquilo que muito vem sendo a questão central da 

política – a questão da obediência e da coerção. Por que devo [...] obedecer alguém? 

[...] Preciso obedecer? Se eu desobedecer, poderei ser coagido?” (BERLIN, 1981, p. 

135). Pretendemos sublinhar o edifício político, o Estado, o Governo, a ordem social, 

etc. que se fundam nesta conceituação de liberdade. Produzir e adotar um conceito 

para a liberdade implica numa política, portanto, a liberdade torna-se, para a política 

um conceito chave e não neutro, mas pleno de sentido. 

 O conceito de liberdade negativa traz consigo o sentido político do privilégio 

do individual e implica na ausência de impedimentos ou restrições externas ao 

indivíduo, em suas atividades (BERLIN, 1981, p. 136). O impedimento ou a limitação 

de uma ação se daria por meio de coação ou, no limite, pela escravidão, entendendo 

que a “coerção implica a deliberada interferência de outros seres humanos na área em 

que eu poderia atuar” (BERLIN, 1981, p. 136). Por outro lado, “quanto mais ampla a 

área de não-interferência, mais ampla minha liberdade” (BERLIN, 1981, p. 137). A 

liberdade há deve se articular de tal maneira com outros conceitos que permitam um 

dada harmonia das atividades humanas, ajustando-se com a justiça, a igualdade, etc. 

No entanto, a liberdade negativa aponta para um espaço de liberdade individual que 

há de ser resguardado, exigindo a demarcação dos espaços público e privado.  

 A segunda questão emergente na liberdade negativa, é que os indivíduos que 

lograram êxito em serem livres, obtiveram-no às custas “da exploração da vasta 

maioria que não a possui, ou pelo menos escapando à visão dessa maioria” (BERLIN, 

1981, p. 138). Esta questão de injustiça e imoralidade presente na ausência de 

restrições à liberdade negativa exige-se que haja ajustes e limitações, mas, sobretudo, 

preservando “uma área mínima de liberdade pessoal” (BERLIN, 1981, p. 139). A 

despeito destes ajustes há de se entender que a coerção é má, mesmo que seja preciso 

usá-la para impedir males maiores53 e que a liberdade negativa não é coerente com 

alguns tipos de autocracia ou, pelo menos, com a ausência de autogoverno [...] a 

liberdade neste sentido [...] não está relacionada com democracia ou com 

                                                        
53 “O desejo de não sofrer imposições, de ser deixado a sós, tem uma característica de alta civilização, 
tanto por parte de indivíduos quanto por parte de comunidades. O próprio sentido de privacidade, 
pertencente à área relacionamentos pessoais como algo sagrado em seu próprio direito, deriva de uma 
concepção de liberdade que, em razão de todas as suas origens religiosas, é pouco mais antiga, no seu 
estado aperfeiçoado, do que a Renascença ou a Reforma” (BERLIN, 1981, p. 141). 
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autogoverno” (BERLIN, 1981, p. 141). A liberdade negativa procura responder à 

questão: “até que ponto pode um governo interferir comigo?” e distancia-se da 

questão: “quem governa?” 

 Buscar responder a esta segunda questão é voltar-se ao tema da liberdade 

positiva, a qual “tem origem no desejo do indivíduo de ser seu próprio amo e senhor” 

(BERLIN, 1981, p. 142). A ideia subjacente à liberdade positiva é que aquela em que 

o homem se impõe normas, sendo livre ao obedecê-las, como um sujeito racional 

pleno. Este sujeito seria dono de si mesmo e senhor de sua própria normatividade, 

mas encontra em si uma natureza distinta daquela da razão, natureza esta que o 

assolaria com paixões54. Haveriam, assim, presentes a um mesmo homem dois egos 

conflitantes, o primeiro seria o verdadeiro, mais amplo que o indivíduo, cuja realidade 

estaria num todo social que transcende a soma de todos os indivíduos e que cada um é 

um aspecto dela; o segundo um ego inferior, que busca seus prazeres no imediato, de 

tendência heterônoma, havendo de ser dominado e disciplinado por aquele outro ego.  

Desta maneira “é possível e justificável coagir os homens em nome de algum 

objetivo [...] que eles mesmos perseguiriam se fossem mais esclarecidos, mas não o 

fazem pelo fato de serem cegos, ignorantes ou corruptos” (BERLIN, 1981, p. 143). O 

todo, que totaliza a razão de um ego verdadeiro, sabe aquilo que os indivíduos 

deixados a si não saberiam e não sabem, mas se o soubessem, racionalizariam da 

mesma maneira, identificar-se-iam com o racional sem resistência. Legitima-se, 

assim, segundo Isaiah Berlin, oprimir, maltratar, torturar em nome do ego, sabendo 

que este é o verdadeiro e, por vezes negado e oculto, ego do indivíduo que está além 

de si. Este homem, dividido em si, encontrará fora de si a unidade num todo que o 

excede, nomeado por Religião, por Estado, por raça, etc. Assim, não basta apenas 

dizer que um conceito aponta para a liberdade, mas há de se referenciar a liberdade 

em uma antropologia, quer seja ela individualista, quer seja ela verdadeira no todo. 
                                                        
54 Parece que podemos, neste momento, fazer menção às palavras do apóstolo Paulo, quando diz: 
“Porque bem sabemos que a lei é espiritual; mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que 
faço não o aprovo; pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E, se faço o que não 
quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado 
que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum; e com 
efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o 
mal que não quero esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que 
habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. 
Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus; Mas, vejo nos meus membros outra 
lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos 
meus membros. Miserável homem que eu sou! quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a 
Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo à lei de Deus, 
mas com a carne à lei do pecado” Romanos VII, 14-25. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/7/20-25
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Faz-se necessário, ademais, tornar mais claro que a autonomia requerida na 

liberdade positiva implica numa obediência às leis que, supostamente, o homem 

prescreveu para si. A liberdade positiva estará em obedecer as leis, tendo como 

referência para tal obediência um valor superior ao indivíduo, quer seja o nome disto 

o Estado, a Religião, etc. O indivíduo obedece motivado por um valor mais elevado55 

do que ele mesmo (BERLIN, 1981, p. 146-147). Esta doutrina de um racionalismo 

esclarecido diz que o que se há de querer é o que é necessário querer, e que apenas os 

ignorantes querem de outra maneira. Em outros termos, “entender por que as coisas 

devem ser como devem ser é querer que elas sejam assim. O conhecimento liberta [...] 

por preservar-nos da frustração de tentar o impossível. Querer que as leis necessárias 

sejam o que não são é tornar-se presa de um desejo irracional” (BERLIN, 1981, p. 

151). Por esta via há de se crer que no futuro todos os homens, na plenitude da 

racionalidade, coincidirão ao submeter o ego empírico ao ego verdadeiro, 

apreendendo que “liberdade não é a liberdade de fazer o que é irracional, obtuso, 

errado. Forçar os eus empíricos a se adaptarem ao padrão certo não é tirania e, sim, 

libertação” (BERLIN, 1981, p. 154). Mas, em meio ao processo de libertação, em que 

o ego empírico de alguns ainda prevalece sobre o verdadeiro, devemos nos entregar à 

tutela do sábio, este que “nos conhece melhor do que nós mesmos, pois somos vítimas 

de nossas paixões, somos um escravo a viver uma vida heterônoma [...] Queremos ser 

seres humanos. É a meta do Estado satisfazer a nosso desejo” (BERLIN, 1981, p. 

155). 

De acordo com Isaiah Berlin, não é apenas a evocação de uma palavra, como 

se seu sentido fosse natural, que neste ato encontraremos consenso. Chamar o nome 

da “liberdade” não confere uma comunhão teórica que se harmonize como 

unanimidade. Nicola Abbagnano e Isaiah Berlin nos apontam para o campo de guerra 

que estaremos penetrando ao articularmos a “liberdade” como princípio articulado em 

um modelo. Tal premissa está em Norberto Bobbio, que aponta para uma disputa 

acirrada na oposição entre a doutrina democrática e a liberal, entre a igualdade e a 

                                                        
55  “Em sua (do indivíduo livre) versão a priori, é uma forma de individualismo protestante 
secularizado, na qual o lugar de Deus é tomado pela concepção da vida racional, e o lugar da alma 
individual, que se esforça pela união com Ele, é substituído pela concepção de indivíduo, dotado de 
razão, esforçando-se para ser governado pela razão, e só pela razão, e para não depender de nada que 
possa diminuí-lo por engajar sua natureza irracional. Autonomia e não heteronomia: agir e não sofrer a 
ação” (BERLIN, 1981, p. 147). Poderíamos sugerir que assim como o homem medieval, da escolástica, 
era o animal racional, aquele que participaria da Razão divina segundo a centelha da racionalidade no 
animal também, neste caso, a razão individual participaria da Razão do Todo, enquanto se desprende 
de sua animalidade empírica.  
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liberdade (BOBBIO, 2000a, p. 271). Há de frisar que os democratas rejeitam dos 

liberais “a concepção historicista da verdade, da qual nasceu o espírito da tolerância 

em oposição ao fanatismo [...]” (BOBBIO, 2000a, p. 272), embora não façam tanta 

questão assim de rejeitar a tolerância como princípio. 

A doutrina do estado liberal teria surgido como oposição ao Estado absolutista 

monárquico, visando limitar seu poder a partir de duas formas básicas: “uma 

limitação material”, que salvaguardaria a esfera de licicitude, a esfera do 

comportamento individual; e uma “limitação  formal”, submetendo o poder à lei 

(BOBBIO, 2000a, p. 276). A democracia, por sua vez, surge como oposição ao 

Estado burguês, que pretendendo ser universalista, defenderia tão somente os 

interesses de uma classe, a burguesa. O universalismo como o pensamento de uma 

parte, imposta a todos, como se fosse de todos. Desta maneira, haveremos de 

perceber, com Norberto Bobbio, a distância entre concepções de liberdade imbricadas 

nestes dois modelos artificiais, a saber, de Estado. O autor nos faz interessar pelos 

“diferentes usos da mesma palavra ‘liberdade’ e que, se não desejamos perpetuar as 

confusões que caracterizam a linguagem política, será preciso esclarecer a diferença” 

(BOBBIO, 2000a, p. 279).  

A liberdade para os liberais, que poderíamos aproximar daquela negativa 

definida por Isaiah Berlin, indica um estado de não impedimento, ainda mais, a 

“‘liberdade’ recobre a mesma extensão do termo ‘licitude’ ou esfera daquilo, que não 

sendo obrigatório nem proibido, é permitido” (BOBBIO, 2000a, p. 279), para o 

indivíduo, enquanto que a liberdade para a doutrina democrática significa 

“autonomia, ou seja, o poder de estabelecer normas a si próprios e de não obedecer a 

outras normas além daquelas estabelecidas para si próprios” (BOBBIO, 2000a, p. 

279) e se opõe à coerção. Para a doutrina liberal, a liberdade se faz acompanhar da 

ação e esta é livre enquanto lícita; para a doutrina democrática, a liberdade se faz 

acompanhar da vontade, aquela que se autodetermina56. Para o liberal, a liberdade está 

em oposição à lei, ao passo que para o democrata a liberdade está na lei.  

Há dois fatores que teriam levado à ruina a doutrina democrática da liberdade, 

em seu sentido mais radical. O primeiro seria de ordem procedimental, isto é, a 

                                                        
56 Em outro lugar Norberto Bobbio dirá: “os primeiros geralmente negam a liberdade da vontade, mas 
não excluem a liberdade de agir, o que podemos atribui o nome de liberdade negative; a segunda 
reivindica, principalmente a prioridade absoluta sobre todas as outras formas de liberdade, a liberdade 
da vontade, que é a chamada liberdade positive e não inclui necessariamente a liberdade de agir.” 
(BOBBIO, 2009, p. 52)  



 71 

impossibilidade real, empírica de que todos tomem as “decisões mais significativas 

para o direcionamento político” (BOBBIO, 2000a, p. 280). Antes, apenas uma parte 

exígua dos cidadãos o faz; atrelado a esta impossibilidade, soma-se o fato de que as 

decisões não se encaminham para o consenso, mas para a vontade de uma maioria 

numérica. Uma vez não sendo inexequível a democracia direta, não há garantias que 

os tomadores de decisão reproduzam a decisão dos representados57. Desta maneira, a 

proposição de uma autonomia se tornaria questionável (BOBBIO, 2000a, p. 282). O 

segundo entende que a “vontade como autonomia pressupõe uma situação de 

liberdade como não-impedimento” (BOBBIO, 2000a, p. 283), isto é, para exercer a 

liberdade como autonomia antes haveria de haver uma licitude, uma liberdade liberal. 

Por caminhos diferentes aos propostos por Isaiah Berlin, Norberto Bobbio 

expõe os limites da liberdade como autonomia; contudo, chega à mesma requisição da 

existência de um corpo de sábios que conheceriam melhor do que os demais como 

fazer as leis. Quando se passa a questionar a “infalibilidade” dos legisladores, 

daqueles poucos iniciados doutos pela razão, neste momento, a liberdade individual 

passa a ser requerida, ou seja, passa-se da liberdade como vontade, para uma 

liberdade como ação, isto é, não parece ser plausível uma situação em que “seja 

possível se chegar a uma deliberação autônoma sem liberdade de discussão e escolha” 

(BOBBIO, 2000a, p. 284). Torna-se defensável que a autonomia, tão importante para 

a doutrina democrática, venha a ser questionada. Pois que se trataria da normatização 

imposta por uns poucos iniciados, o que configuraria a heteronomia da maioria 

estatística. Esta maioria haveria de se curvar à lei daquela minoria, embora venham a 

dizer que sejam leis autoimpostas. Submetem-se sob a condição de que lhes seja o 

melhor, ainda que ditada por outrem. Em outras palavras,  
a direção que vai de Rousseau a Hegel, atribui ai Estado a tarefa de eliminar 

totalmente a liberdade natural que é a liberdade do indivíduo isolado e de 

transformá-la em liberdade civil, isto é, na liberdade entendida como 

perfeita adequação da vontade individual à vontade coletiva [...] na qual o 

acento é colocado mais na comunidade do que no indivíduo (BOBBIO, 

2000a, p. 291)58. 

                                                        
57 ainda mais, a democracia direta se opõe explicitamente à representação. 
58  Alternativamente, Domenico Losurdo, dialogando com Bobbio, busca distinguir, na tradição 
marxista, a liberdade forma e a substancial: “A liberdade formal é o momento do consenso subjetivo, e 
nesse sentido não tem em Hegel nenhum significado negative. (e citando Hegel, lembra que) ‘A 
liberdade formal é a elaboração e a realização das leis.’ (Ph. G. 927) […] A liberdade formal é a 
condição para a realização da liberdade ‘objetiva ou real’. […] A liberdade formal deveria ser o veículo 
da liberdade real. Quando isso se verifica, temos o livre querer da liberdade, isto é, a adesão e o 
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 As duas concepções de liberdade lastreiam duas concepções de Estado. Para 

aqueles que entendem que liberdade é autonomia da vontade, o Estado haverá de ser 

pensado como subordinação, sabendo que a sociedade é o todo superior às partes 

isoladas. Para aqueles que entendem a liberdade como não impedimento da ação, o 

Estado haverá de ser pensado como coordenação, e o indivíduo é o todo, produtor de 

obras, a sociedade. A despeito desta dicotomia, o individualismo e o universalismo 

mostram-se como duas hipóteses infrutíferas (BOBBIO, 2000a, p. 296). 

Alternativamente, haveríamos de defender a liberdade como não impedimento contra 

os mitos que legitimam uma opressão ditatorial presente, a fim de  que num futuro 

incerto alguém venha a gozar de uma liberdade perfeita. Melhor nos seria uma 

liberdade imperfeita, mas factível, hoje, do que uma visão supersticiosa de um 

fantasma que nos apontasse ao paraíso futuro. Por outro lado, não deveríamos nos 

deixar seduzir pelo canto das sereias que, dizendo belas palavras, apenas projetam a 

liberdade sem justiça. 

Se Norberto Bobbio nos permitiu uma crítica mais contundente à liberdade 

positiva, voltemo-nos a uma outra que nos permita ver os limites e as injustiças de 

uma liberdade negativa. Voltar-se para certa contenção da liberdade negativa, em sua 

radicalidade, pode apontar ao privilégio da justiça. Um contraponto à liberdade 

negativa seria, então, a justiça. Referenciemo-nos em Michael Sandel, na busca de um 

conceito de justiça a partir de uma articulação “em torno três ideias: aumentar o bem-

estar, respeitar a liberdade e promover a virtude” (SANDEL, 1012, p. 14). O trabalho 

de Michael Sandel salienta a distância que há entre liberdade negativa desprovida de 

um aparto na virtude cívica, isto é, apoiada apenas no autointeresse, versus uma 

vertente que apontaria para uma virtude cívica definida pelo telos social, pela 

preponderância do todo sobre os indivíduos, e uma terceira em que uma virtude cívica 

não é heterônoma, definida por referências metafísicas, mas deve buscar no diálogo 

público suas referências, sem abdicar da liberdade liberal. 

 Se os limites da liberdade positiva, ou seja, a liberdade de uma vontade que se 

subordina às leis ditadas pelos sábios, cuja subordinação visa o hábito, já foram 

criticadas acima, devemos nos ater àquelas ao desimpedimento da ação “em 

sociedades impulsionadas pelo mercado”, nos quais evidencia-se a ação de “pessoas 
                                                                                                                                                               
consenso consciente às instituições político-sociais que realizam a liberdade objetiva. […] Enfim, pode 
ocorrer que momentos essenciais da liberdade real sejam impostos do alto, com uma série de reformas 
que […] estabelecem liberdade da pessoa e liberdade de propriedade […]” (LOSURDO, 1998, p. 139-
141). 
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ambiciosas” que “perseguem ardentemente seus interesses”, tornando obscura a linha 

que separa ganância e interesse (SANDEL, 2012, p. 24). A partir de Michael Sandel, 

haveremos de ressaltar que “para saber se uma sociedade é justa, basta perguntar 

como ela distribui coisas que valoriza – renda e riqueza, deveres e direitos, poderes e 

oportunidades, cargos e honrarias. Uma sociedade justa distribui esses bens da 

maneira correta; ela dá a cada indivíduo o que lhe é devido” (SANDEL, 2012, p. 28). 

Seu trabalho, que toma John Rawls como referência, opõe-se aos modelos 

meritocráticos mais radicais, como o utilitarismo, cuja ideia de justiça está ligada à 

maximização do bem-estar, tanto quanto mantém sua contraposição ao liberalismo 

laissez-faire e à liberdade positiva estrita.  

 Devemos aqui lembrar que Max Weber, seguindo a leitura de Antônio 

Pierucci, atestava o abandono do jusnaturalismo, fortemente reportado aos 

fundamentos religiosos secularizados, sendo substituído pelo utilitarismo. Desta 

maneira, as críticas de Michael Sandel ao utilitarismo nos parecem ser relevantes em 

vista da questão da justiça e da liberdade. O utilitarismo pressupõe que a moral requer 

cálculos de custos e benefícios, isto é, uma quantificação moral e não uma questão de 

como os humanos devem se tratar uns aos outros. Nesta filosofia, a moral é resultado 

de cálculos de consequências sociais, enquanto o que Sandel preconiza é uma moral 

que observaria direitos e deveres que não, necessariamente, estão atrelados às 

consequências sociais (SANDEL, 2012, p. 47). A teoria moral utilitarista estaria 

baseada na dor e no prazer, e no cálculo que visa a maximização da “felicidade, 

assegurando a hegemonia do prazer sobre a dor” (SANDEL, 2012, p. 48). Por meio 

deste cálculo, o social daria as costas ao indivíduo, podendo justificar a crueldade 

contra grupos minoritários, quando o sacrifício destes redundasse em maximização da 

felicidade social e afastasse a sociedade do risco de se tronar refém de minorias e do 

contingente (SANDEL, 2012, p. 65). Objeta-se contra o utilitarismo o fato de 

imaginar que todos os bens que a sociedade produz podem ser traduzidos em uma 

moeda que mediria a felicidade, permitindo esta quantificação e sua maximização 

(SANDEL, 2012, p. 55). 

 Se tal filosofia social mantém os vícios com aquele universalismo que 

privilegia o todo em detrimento das partes, o libertarismo seria sua contraparte num 

mundo pós-muro-de-Berlin. A crítica à ideologia libertária toma como referência a 
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crescente desigualdade nas nações mais prósperas 59 . Os libertários, em nome da 

liberdade individual, defendem os mercados livres, apontando para um direito natural 

do indivíduo à liberdade, que o permitiria agir da maneira que intentasse, sobre o que 

lhe tem propriedade. Seriam três as bases de uma teoria libertária: 1o)  ausência de leis 

que protejam as pessoas de si mesmas; 2o) ausência de leis que regulem a moral; 3o) 

ausência de leis que impliquem em redistribuição de renda e riqueza (SANDEL, 

2012, p. 79). A teoria libertária defende que um indivíduo é senhor único de si mesmo 

e daquilo que produz com seu trabalho (SANDEL, 2012, p. 84). 

 A questão, bastante complexa e que não nos deteremos aqui longamente, é se 

aquilo que um indivíduo chama de sua propriedade mediata, como recurso de seu 

trabalho pessoal, pertence de fato a si. Alguém que, tendo obtido uma riqueza 

extraordinária, pode defender sem ressalvas que esta riqueza é resultado exclusivo do 

autoesforço e de seu autorreconhecimento? Importante é sublinhar que a propriedade 

de si e do que foi apropriado com o trabalho “parece em muitas discussões sobre a 

liberdade de escolha” (SANDEL, 2012, p. 90) diríamos, a liberdade de consciência 

tão cara às teorias sobre a laicidade. Uma questão que há de se dar relevo aqui é se a 

liberdade de consciência não seria, no seu modelo purista, uma quimera? 

 A resposta de Michael Sandel a esta pergunta aponta para sua objeção às 

liberdades, ao darmos conta de que “o livre mercado, para aqueles que têm poucas 

alternativas, não é tão livre assim” (SANDEL, 2012, p. 106). Mas, se a questão da 

desigualdade relaciona-se à liberdade, ou falta dela, devemos fazer eco à questão: “até 

que ponto as desigualdades nas condições de uma sociedade prejudicam a equidade 

das instituições sociais [...] baseada na escolha individual?” (SANDEL, 2012, p. 109). 

Os libertários e os utilitaristas60, seguindo a consequência possível desta questão 

levantada aqui, fundar-se-iam e reforçariam uma gradação de liberdades que 

restringiriam ou absolutizariam a liberdade de escolha, de consciência. O caminho 

proposto por Michael Sandel, no entanto, passando por John Rawls, é outro: sem o 

todo a oprimir a liberdade e nem o indivíduo a barbarizá-la.  

 De acordo com o texto de Michael Sandel, a justiça como equidade em John 

Rawls apoia-se sobre dois princípios em um contrato hipotético, o primeiro “como 

liberdade de expressão e religião” e o “segundo princípio refere-se à equidade social e 

                                                        
59 Trataremos desta crescente desigualdade em capítulo próprio. Neste momento, apenas apontaremos 
algumas questões mencionadas por Michael Sandel. 
60 Que se apoiam na liberdade negativa e positiva, respectivamente. 
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econômica”, sabendo que “embora não requeira uma distribuição igualitária de renda 

e riqueza, ele permite apenas as desigualdades sociais e econômicas que beneficiam 

os membros menos favorecidos de uma sociedade” (SANDEL, 2012, p. 179). Um 

contrato, ou seja, o regime da lei, não é per si justo, pois a justiça requer elementos 

outros, extrajurídicos61 (SANDEL, 2012, p. 180). Este limite de justiça imbricado na 

lei, ou a injustiça inerente à legalização, poderia ser combatido pelo igualitarismo, que 

implica na perda da liberdade; ou estimulando aqueles que possuem melhores 

dotações de recursos, a fazerem uso mais qualificado destes dotes, ao fazê-lo em prol 

dos menos dotados (SANDEL, 2012, p. 193-194). 

O outro caminho para enfrentar os limites da justiça imbricado na lei seria pela 

via meritocrática. John Rawls questiona as bases morais da justiça meritocrática, que 

vê na resolução das barreiras sociais e econômicas uma solução ao problema da 

injustiça. A questão da justiça, para John Rawls, não está em resolver a equação “cada 

um segundo seu mérito”, mas: 
ao contrário, ela trata de atender às expectativas legítimas que passam a 

existir quando as regras do jogo são estabelecidas. Uma vez que os 

princípios de justiça estabeleçam os termos da cooperação social, as pessoas 

passam a ser merecedoras dos benefícios que obtiveram ao cumprir as 

regras (SANDEL, 2012, p. 200).  

 O que nos importa ressaltar é que no modelo rawlsiano os critérios de justiça 

não são dados por homens que sabem mais do que os outros o que todo mundo deve 

voluntariamente se submeter, mas se dá numa conversação prévia a partir de um véu 

de ignorância62, que eliminaria as diferenças individuais e permitiria o encontro, num 

consenso contratual, das bases de justiça a partir do racional e do razoável. A justiça 

não é, assim, resultante de qualidades e de barreiras aos talentos que tornam injustas 

as competições entre indivíduos, também toma estes talentos  qualidade  como valores 

                                                        
61 Podemos fazer menção aqui ao trabalho de Jacques Derrida, “Força de Lei”, que adota o mesmo 
sentido de limite da lei como referente de justiça. Para Derrida, a lei não se identifica com a justiça, 
mas a justiça se faz como ética relacional distinta da lei, que pode vir a aprimorar a lei (DERRIDA, 
2007).  
62 Conforme nos diz Amartya Sen: “A teoria da justice mais influente – e, creio, a mais importante do 
século – é a ‘justiça como equidade’ de John Rawls. Seus grandes tratados são conhecidos e têm sido 
largamente debatidos. Alguns certamente retêm maior atenção. É o caso de um útil conceito que 
estabeleceu Rawls, a ‘posição original’ – situação hipotética de igualdade inicial na qual os indivíduos 
devem escolher entre diversos princípios diretores possíveis para a estrutura de base da sociedade (sem 
saber qual lugar irão ocupar pessoalmente) (SEN, 2000, p.130). Veja também de John Rawls, “Justiça 
como equidade.” (RAWLS, 2003) 
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assumidos em momento posterior aos critérios de justiça (SANDEL, 2012, p. 200)63. 

Os valores são dados socialmente, mas o indivíduo poderá livremente tomar posse de 

alguns destes valores e favorecer a mesma sociedade, nisto está a justiça. Não há 

mérito em possuir certo valores, mas está em operar estes valores visando a equidade 

moral. O que nos importa aqui é percebermos que o modelo preconizado tanto 

contrapõe-se ao individualismo libertário, quanto ao “totalitarismo” legalista. O 

primado da justiça não abandona a liberdade individual e nem objeta a virtude cívica 

como espaço de justiça social.  

 Da questão da liberdade emerge o da dicotomia64 , subjacente aos debates 

sobre Estado laico, entre o público e o privado. Tomemos, assim, o trabalho de 

Norberto Bobbio, “A grande dicotomia: público/privado” (BOBBIO, 1986). Este 

tema nos permite perceber o relacionamento entre as esferas pública e privada, quer 

pensemo-las de maneira independentes ou codependentes; ou, relativizando os 

termos, em que um deles é o positivo (termo forte) e o outro é negativo (termo fraco); 

e ainda, na dicotomia em que os termos são mutuamente condicionados. Neste caso, a 

esfera pública poderia se estender até os limites da privada e vice-versa, determinando 

que a ampliação de uma acarretaria a redução do outro espaço, que poderia levar ao 

entendimento do direito público em sua supremacia sobre o direito privado, segundo a 

tradição que remonta a Cícero (BOBBIO, 1986, p. 15).  

 Da dicotomia público/privado, adviriam outras, as quais completam-na ou 

podem vir a substituí-las. Salientamos a dicotomia “sociedade de iguais/sociedade de 

desiguais” que procura definir tipos de relações sociais. A primeira, a partir do 

Estado, o qual “[...] é caracterizado por relações de subordinação entre governantes e 

governados [...] entre detentores do poder de comando e destinatários do dever de 

obediência, que são relações entre desiguais” (BOBBIO, 1986, p. 15-16). Com o 

nascimento da economia política, estabelecem-se diferenças entre as relações 

econômicas e as políticas e, no interior das relações econômicas, as diferenciações na 

divisão de trabalho, tidas como relações desiguais. Contudo, formalmente, entende-se 

                                                        
63 “Se minhas habilidades valem muito pouco, isso depende do que a sociedade esteja demandando. O 
que determina aquilo que se considera contribuição depende das qualidades que cada sociedade 
valoriza” (SANDEL, 2012, p. 201). 
64 “Podemos falar corretamente de uma grande dicotomia quando nos encontramos diante de uma 
distinção da qual se pode demonstrar a capacidade: a) de dividir o universo em duas esferas, 
conjuntamente exaustivas [...] e reciprocamente exclusivas [...]; b) de estabelecer uma divisão que é ao 
mesmo tempo total [...] enquanto tende a fazer convergir em sua direção outras dicotomias que se 
tornam, em relação a ela, secundárias” (BOBBIO, 1986, p. 13-14). 
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que no mercado as relações são entre iguais, entre agentes livres e racionais. Assim, a 

sociedade política é entendida como relações entre desiguais e a sociedade econômica 

como relação entre iguais65. Desta dicotomia entre o econômico e o político, na 

tradição que vai de Hegel a Marx, advém aquela que pensa na sociedade civil (reino 

das necessidades) e estado político (reino da vontade). A sociedade de iguais se 

reportaria ao estado de natureza (economia e sociedade civil), enquanto a sociedade 

de desiguais é correlata ao Estado. 

 Outra dicotomia que correlacionada ao público/privado é a da “lei/contrato”, 

ou direito público e direito privado. O “direito público é tal enquanto posto pela 

autoridade política, e assume a forma específica [...] da ‘lei’ no sentido [...] de uma 

norma que é vinculatória porque posta pelo detentor do supremo poder (o soberano) e 

habitualmente reforçada pela coação [...]” (BOBBIO, 1986, p. 17-18), enquanto o 

direito dos privados são as normas que regulam as relações recíprocas, acordos 

bilaterais, independentes das leis. O direito público é aquele estabelecido em 

sociedade civil, a passo que o privado “é o direito de estado de natureza, cujos 

institutos fundamentais são a propriedade e o contrato” (BOBBIO, 1986, p. 18). 

 Uma terceira dicotomia apresentada é a que aponta para a questão da justiça 

distributiva/comutativa, esta que preside as trocas a partir do pressuposto de igual 

valor entre as coisas trocadas;  enquanto na justiça distributiva a autoridade pública é 

inspirada a distribuir honras e obrigações segundo critérios adotados socialmente66. 

Por outro lado, as dicotomias podem ter determinadas prioridades, assim 

estabelecendo o primado do privado sobre o público67. O Estado mínimo defendido 

pela tradição liberal que vai de Bodin, Hobbes e Locke, e que tem no primado do 

privado sobre o público, é contraposta pelo primado público sobre o privado68.  

                                                        
65 entre os que cuidam “dos próprios interesses privados em concorrência ou em colaboração com 
outros indivíduos” (BOBBIO, 1986, p. 17). 
66 John Rawls utiliza como critério a equidade, diz ele que os seus adversários utilizam como critério o 
mérito. 
67 É digno de nota que duas categorias do direito europeu são oriundas do direito privado, a saber: o 
dominium que é “o poder patrimonial do monarca sobre o território do Estado [...]; e o pactum [...] que 
passa por princípio de legitimação do poder em toda tradição contratualista [...]” (BOBBIO, 1986, p. 
23). 
68 Tal contraposição “se funda sobre a contraposição do interesse coletivo ao interesse individual e 
sobre a necessária subordinação, até à eventual supressão, do segundo ao primeiro [...]” (BOBBIO, 
1986, p. 24). Para este pensamento do primado do público, “o todo vem antes das partes”, cuja tradição 
remonta a Aristóteles, segundo a qual “a totalidade tem fins não reduzíveis à soma dos fins dos 
membros singulares que a compõem e o bem da totalidade, uma vez alcançado, transforma-se no bem 
das suas partes” (BOBBIO, 1986, p. 24-25). 
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Mas se, anteriormente, pensamos numa fronteira supostamente nítida entre o 

público e o privado, cuja expansão de um redundaria no encolhimento do outro, há 

dois movimentos que desfazem tal nitidez. O primeiro da “publicização do privado”, 

que seria o reflexo do “processo de subordinação dos interesses do privado aos 

interesses da coletividade representada pelo Estado que invade e engloba 

progressivamente a sociedade civil”. E o segundo, da “privatização do público” que 

“representa a revanche dos interesses privados através da formação dos grandes 

grupos que se servem dos aparatos públicos para o alcance dos próprios objetivos” 

(BOBBIO, 1986, p. 27)69.  

Por fim podemos apontar para a diferença entre o público e o publicitário ou a 

dimensão secreta e conhecida do poder público. Segundo Norberto Bobbio, ser 

público não é necessariamente tornar público, tornar conhecido por todos. Se 

entendermos que as bases do poder público possam ser encontradas em elaborações 

pré-modernas, então podemos apontar para “a teoria dos arcana imperii”, a qual 

defende que o poder do príncipe deve estar oculto dos olhares do vulgo “à semelhança 

de Deus, invisível” (BOBBIO, 1986, p. 29). As razões para o segredo do poder está 

na busca pela eficácia do sucesso em sua rapidez e imprevisibilidade, e no “desprezo 

pelo vulgo, considerado como objeto passivo, como o ‘animal selvagem’ que deve ser 

domesticado, já que dominado por fortes paixões que lhe impedem de formar opinião 

racional do bem comum [...]” (BOBBIO, 1986, p. 29). Mas “onde é invisível o poder, 

também o contra-poder está obrigado a tornar-se invisível” (BOBBIO, 1986, p. 29). 

A questão é que o segredo do príncipe transforma-se em razão de Estado, que 

legitima o poder soberano a não apenas resguardar-se da publicidade da coisa pública, 

como a recorrer à mentira como modus operandi, ainda que não frequente. Assim, 

“através do exercício sem preconceitos do poder ideológico, sendo a função das 

ideologias a de cobrir com véus as reais motivações que movem o poder, forma 

pública e lícita da ‘nobre mentira’ de origem platônica ou da ‘mentira lícita’ dos 

teóricos da razão de Estado” (BOBBIO, 1986, p. 31).  Caso tomarmos uma outra 

tradição filosófica, que remontaria a Kant, poderíamos, talvez, acrescentar que a 

dicotomia público/privado comportaria uma outra que a ela corresponde em nossa 

contemporaneidade: direito de mentir pela razão de Estado/ dever de verdade.  
                                                        
69 Neste sentido, podemos lembrar os trabalhos de Casanova, citados acima, e de Jean-Pierre Sironneau 
que percebe a possibilidade de participação ativa da religião no espaço público por meio de sua ação na 
sociedade civil e expondo e defendendo seus valores como que representados no Estado 
(SIRONNEAU, 1982). 
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1.2.3. Tolerância 

 

A questão da liberdade coloca em operação as questões das diferenças e dos 

diálogos. Diálogos razoáveis e racionais, por meio dos quais se buscam não apenas os 

valores comuns70, como também os princípios de justiça. Deparamo-nos, então, com a 

questão do encontro entre desiguais, os quais portam princípios e valores distintos, 

mas que vivem numa mesma sociedade. Diante desta diversidade, cabe perguntar 

sobre as crenças no convívio entre diferentes. Assim, a palavra-conceito “tolerância” 

se apresenta com o sentido de convivência possível entre diferentes, mas, também, 

como veremos, comportaria divergentes significados.  

 A tolerância surge no vocabulário como conceito referencial a partir do século 

XVI, com as guerras de religião que ocorreram na Europa, tendo o significado de 

“transigência com outras confissões” (HABERMAS, 2007, p. 279), todavia, no século 

XVII, passa a ter um sentido jurídico. Sentido este que impunha às religiões em 

conflito e aos funcionários públicos a tolerância recíproca. Imprescindível notarmos, 

nesta breve passagem, o movimento de uma tolerância horizontal autoproposta pelas 

religiões, para uma tolerância imposta pelo Estado71, àqueles (grupos religiosos e 

indivíduos) que estavam em seus territórios72. O segundo aspecto importante é que a 

tolerância visava prioritariamente as minorias perseguidas, diríamos hoje, oprimidas 

pelas religiões majoritárias73. A tolerância impunha esta pacificação entre diferentes,  

                                                        
70 Conforme apontados por Richard Rorty, Gianni Vattimo e Jürgen Habermas. 
71  Habermas reproduz as palavras de Montesquieu, que propõe: “[…] é aconselhável que as leis 
estabeleçam a seguinte exigência: que essas diferentes religiões não apenas deixem o Estado em paz, 
mas que mantenham, além disso, a paz entre si” (HABERMAS, 2007, p. 280). 
72 Parece-nos pertinente a menção à leitura que faz Olgária Matos do sentido de tolerância que adota 
Jacques Derrida, quando diz: “‘a tolerância’. Observa Derrida, ‘encontra-se do lado da ‘razão do mais 
forte’, que é uma marca suplementar de soberania – é sua boa face que, do alto, significa ao outro: eu te 
deixo viver, não me és insuportável, eu te ofereço um lugar em minha casa, mas não te esqueças, estou 
em minha casa: eu te acolho com a condição que te adaptes as leis e normas de meu território, segundo 
minha língua,  minha tradição e memória […].” (MATOS, 2006, p. 173) Para Jacques Derrida a 
medida da tolerância do Estado é sua soberania, sua imposição de leis, dentro de um território. O 
sentido da tolerância do Estado é sua transigência, desde que os grupos se submetam às suas leis, falem 
a sua língua e reverenciem sua memória e tradições, que poderíamos chamar de tolerância vertical ou 
soberana, enquanto que, por imposição da lei do Estado soberano, os grupos hão de se tolerar 
horizontalmente, como respeito mútuo e direito à liberdade de escolha. O pluralismo que o Estado 
determina se funda num monismo do poder soberano. 
73 Poderíamos dizer que a tolerância imposta pelo Estado às religiões e aos religiosas, neste segundo 
momento, como que permite o tangenciamento do conceito rawlsiano de justice como equidade, que 
privilegiam aqueles que são mais vulneráveis socialmente. 
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enquanto o Estado as aceitava em seu território74. De simples aceitação da pertença 

religiosa de um outro, espera-se um respeito recíproco, sob a legislação do Estado 

soberano e por sua vez o respeito recíproco implica numa percepção de igual 

liberdade. A percepção da igualdade de liberdade e respeito recíprocos abre a 

possibilidade de uma disposição da vontade legislativa que privilegia a tolerância 

(HABERMAS, 2007, p. 280). 

 No entanto, o Estado, imbuído deste sentido de tolerância, haveria de se 

precaver dos inimigos de sua constituição. Assim, caber-lhe-ia utilizar recursos 

coercitivos e da violência legítima para preservar-se a si e às liberdades que pretende 

garantir. Menos do que resolver o problema, imputando ao Estado a legítima defesa 

de sua constituição, devemos questionar: “quem deve definir o inimigo da 

constituição a não ser os próprios órgãos do Estado constitucional?” (HABERMAS, 

2007, p. 283) A constituição do Estado moderno tolerará os atos de desobediência 

civil, quando esgotados os meios legais e justificada a ação destes desobedientes. O 

Estado, então, há de normatizar a tolerância diante da pluralidade religiosa, e não 

religiosa, assim como permitir atos de desobediência civil, tendo em vista que “a 

tolerância preserva uma comunidade política pluralista de se dilacerar em meio a 

conflitos oriundos de visões de mundos diferentes” (HABERMAS, 2007, p. 286). 

 A tolerância entre os diferentes grupos tem como premissa a diferença, o que 

implica “que tolerância não é indiferença” (HABERMAS, 2007, p. 287), pelo 

contrário. Podemos perceber dois sentidos para a indiferença: 1o) que há tolerância 

apenas em sociedades plurais, aquelas em que não há apenas uma visão de mundo; 2o) 

que a tolerância implica em um diálogo que privilegia razões para as diferentes visões 

de mundo. Portanto, “só podemos falar em tolerância quando os participantes 

puderem apoiar sua recusa em uma não-concordância que encontra motivos razoáveis 

para continuar existindo” (HABERMAS, 2007, p. 287). Nela não haverá como 

pressuposto o preconceito, ou seja, os argumentos não razoáveis que implicam em 

discriminação arbitrária por questões de classe, raça, opção de gênero, etc.  

Desta maneira, “somente exigem tolerância concepções que conflitam uma 

com as outras por razões que podem ser reconstruídas subjetivamente, porém, sem a 

expectativa racional de uma união motivada racionalmente” (HABERMAS, 2007, p. 

                                                        
74 “[…] já em Spinoza e Locke, as fundamentações filosóficas de tolerância religiosa apontam para um 
caminho que leva do ato jurídico autoritário, o qual declara unilateralmente a transigência religiosa, a 
um direito ao livre exercício da religião […].”(HABERMAS, 2007, p. 280) 
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287). Enquanto os religiosos se veem portadores de uma verdade que se encontra no 

passado, a ciência e a política voltam-se para o futuro. Nas sociedade plurais, o 

compromisso cooperativo em torno da unidade civil tem como prerrogativa o 

abandono de um universalismo que se funda numa metafísica. A tolerância é, em 

determinada medida, uma neutralização desta uniformização da visão de mundo de 

um grupo sobre a totalidade da sociedade que se pretende plural. Desta maneira “o 

Estado secular, em todo o caso, só pode garantir, de modo imparcial, tolerância 

quando for capaz de assegurar, na esfera pública, que o pluralismo de cosmovisões se 

desenvolva sobre a base do respeito mútuo – sem regulamentações preconceituosas” 

(HABERMAS, 2007, p. 293). 

Se pudemos notar que a democracia moderna tomou como conceito a 

tolerância religiosa e de sua propagação marcou os espaços da discriminação, assim 

como determinou à política um certo discurso racional, devemos perceber que é sobre 

o conceito de tolerância que as minorias religiosas puderam ver respeitadas suas 

liberdades e buscado respeito. A tolerância trouxe à consciência moderna o direito às 

pretensões das minorias. Discriminar qualquer grupo por conta de escolhas livremente 

feitas fere a constituição do Estado, que passa pela garantia das liberdades e a 

requisição do respeito mútuo. A discriminação de minorias é frequentemente 

acompanhada de discriminação social.  

Ressaltamos que “a exclusão de determinadas esferas da vida social revela o 

que é recusado aos discriminados: uma pertença social isenta de qualquer tipo de 

limitação. Mecanismos de exclusão estruturalmente cristalizados são de difícil 

apreensão”, também, devemos notar que “os direitos culturais, do mesmo modo que o 

exercício da religião, têm por objetivo garantir a todos os cidadãos um acesso 

equitativo às comunicações, tradições e práticas de uma comunidade que eles julgam 

necessária para o exercício e a manutenção da identidade pessoal” (HABERMAS, 

2007, p. 298). A tolerância remete a liberdade de escolha e ao respeito mútuo, ao 

significar o direito de certa razoabilidade discursiva que expande a ideia tradicional 

de tolerância religiosa para outras tolerâncias, inclusive as culturais. 

Outro autor que nos permite ampliar o conceito de tolerância é Herbert 

Marcuse, em “Tolerância repressiva” (MARCUSE, 1970). Toma foco nos que estão 

às margens do poder, aqueles que têm acesso limitado às políticas e às decisões, 

propondo que a tolerância exige certa intolerância para com tais políticas, as opiniões 

predominantes. Sua tese se referencia, também, à história sobre a tolerância, àquela 
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que visava não apenas salvaguardar as minorias, como possibilitar suas liberdades e 

respeito. Segundo Hebert Marcuse, toleramos políticas cujas condições e modos de 

conduta visam preservar o status quo e reduzem, ou eliminam, as oportunidades, que 

se apoiariam numa sociedade sem medo e sem miséria (MARCUSE, 1970, p. 88). Em 

larga medida, o inimigo da constituição do Estado é a tolerância passiva com uma 

ordem que suprime as liberdades das minorias. Haveria, assim, uma dupla tolerância: 

a primeira, no sentido fraco e coloquial do termo, o povo toleraria o Governo, a 

segunda, este toleraria as manifestações contrárias submetidas às suas leis.  

No entanto, se a tolerância do Governo e daqueles que dele se beneficiam é a 

da violência, da negação dos direitos às minorias, a tolerância, de fato, é a favor 

destas minorias, ou, como nos diz o autor, “a tolerância é praticada antes e acima em 

benefícios dos hereges – a estrada histórica para a humanitas parece uma heresia: o 

alvo das perseguições do poder constituído” (MARCUSE, 1970, p. 96). A negação 

dos direitos às minorias se daria pelo bloqueio da dissensão eficaz, isto é, pelo 

controle da fala, do discurso, pelas determinações dos sentidos do dizer. Tolerar traria 

o sentido da submissão do outro à língua da maioria, obtendo como resultado “a 

neutralização dos opostos, uma neutralização, contudo, que ocorre sobre o firme 

terreno da limitação estrutural da tolerância [...]” (MARCUSE, 1970, p. 102). As 

questões concernentes à tolerância, advindas desta relação de imposição de um Estado 

compromissado com sua própria manutenção, e que se torna intolerante para com as 

minorias, faz confluir neste conceito a violência. A violência que, em última 

instância, se torna tolerável numa ordem que não se tolera a diferença.  

Visando apresentar os elementos constitutivos para conceituar a tolerância, 

dependente normativamente de um direito de justificação que toma como base o uso 

público da razão, Reiner Forst diz que o “conceito de tolerância exerce no discurso 

político contemporâneo um papel central e, no entanto, ambivalente” (FORST, 2009, 

p. 2). A ambivalência constitutiva se apresenta quando alguém se coloca como 

tolerante em contraponto com intolerantes, assim, pode estar ultrapassando o próprio 

limite da tolerância. Para que se possa superar tal ambivalência, Reiner Forst propõe 

que “os limites da tolerância devem ser postulados onde a intolerância começa” 

(FORST, 2009, p. 2). Propõe que a tolerância, diferentemente daquela visão comum 

que a toma como um valor em si, deva ser tomada como um “conceito 

normativamente dependente” (FORST, 2009, p. 3). Tal conceito, então, será buscado 
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não em sua essência conceitual, mas na dependência normativa que possa torná-lo 

claro, passível de análise a partir de seis características. 

A primeira característica do conceito é a que a tolerância há de ser 

contextualizada, no sentido de estabelecer as relações entre tolerante e tolerado, “os 

sujeitos (indivíduos, grupos, Estado) e os abjetos (crenças, ações, práticas) da 

tolerância”, e as razões favoráveis e contrárias à tolerância (FORST, 2009, p. 3). A 

segunda característica é que as crenças ou práticas a serem toleradas hão de ser 

consideradas objetáveis ou erradas. A ausência da objeção implica que não estaremos 

mais falando de tolerância, mas de indiferença ou afirmação. A terceira característica 

é aquela que nos diz que a objeção deverá ser acompanhada por algum componente 

de aceitação, que permita a superação pela via positiva das negatividades, desta 

maneira, poderemos dizer que “as práticas ou crenças em questão são erradas, mas 

não intoleravelmente erradas.” (FORST, 2009, p. 4) Em quarto, há de se especificar 

os limites da tolerância, o que implica que as razões para objetar são mais fortes do 

que as razões para aceitar as crenças ou as práticas. Haveriam, então, três espaços 

normativos em um contexto de tolerância: primeiro, daquele das crenças e práticas 

com as quais estamos de acordo, o segundo daquelas que toleramos e a terceira das 

que não toleramos. A quinta característica é aquela que apenas podemos falar em 

tolerância quando se dá numa prática voluntária e não coagida. Sexta, é possível 

distinguir a tolerância praticada e aquela que é uma atitude ou virtude, chamada de 

aceitação (FORST, 2009, p. 4). 

A partir destas seis características, somos apresentados a quatro concepções do 

termo, em sociedades em que os cidadãos estão divididos por diferenças culturais e 

religiosas 75 . A primeira concepção é a da tolerância como permissão, de fundo 

hierarquizante76, que pressupõe uma autoridade ou maioria e uma minoria, em que a 

                                                        
75 Podemos, além destes tipos propostos por Reiner Forst, fazer menção aos quarto tipos de tolerância 
proposto por Luiz Paulo Rouanet, a saber: a) tolerância governamental: é quando o poder estabelecido 
tolera a coexistência de crenças e práticas religiosas divergentes, desde que não ponham em xeque a 
estabilidade e a legitimidade do Estado; b) tolerância passiva: é a tolerância que os homens do século 
XVII (Kant, Goethe) qualificavam de odiosa, arrogante, pois é aquela tolerância em que se está 
convencido da superioridade da própria crença, mas em que se aceita que outros tenham ou pratiquem 
suas próprias crenças; c) tolerância ativa: é aquela em que, independentemente da própria convicção 
religiosa ou política, se defende ativamente o direito de outrem a ter e praticar suas próprias crenças; d) 
tolerância da indiferença: é aquela em que as pessoas pouco se importam com as convicções dos 
demais, numa espécie de relativismo limítrofe da apatia” (ROUANET, 2010, p. 31). 
76 “A situação ou os ‘termos de tolerância’ são hierárquicos: uma parte permite outra parte certas coisas 
sob a condição especificada pela primeira. Tolerância, então, é entendida como permissio negative 
mali: não interferência com alguma coisa que é atualmente errada mas não ‘intoleravelmente’ errada” 
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autoridade “concede uma permissão qualificada aos membros da minoria para 

viverem de acordo com suas crenças, na condição de que a minoria aceite a posição 

dominante da autoridade (maioria)” (FORST, 2009, p. 4). A minoria estará fadada a 

vivenciar suas crenças e práticas na instância privada, não podendo reivindicar 

igualdade. A segunda concepção é a da tolerância como coexistência, presente numa 

situação em que não haveria uma maioria e que os grupos a se tolerarem são iguais 

em poder e que concluem que a melhor alternativa é a convivência pacífica, assim, “a 

relação de tolerância não é mais vertical, antes, horizontal” (FORST, 2007, p. 3). A 

terceira concepção de tolerância é por estima77, a qual demanda um reconhecimento 

mútuo, além do simples respeito pelos diferentes, quanto às suas preferências 

culturais, religiosas, morais e políticas, adotando uma estima ética por suas crenças, 

por estar se apresentarem como valiosas e atrativas.  

A quarta concepção de tolerância é por respeito, é aquela que apesar das 

diferenças éticas e do modo de vida, que se apresentam como incompatíveis uns com 

os outros, nutrem mútuo respeito. De acordo com esta concepção:  
nem a autoridade política, nem a maioria têm o direito de moldar as 

instituições básicas do Estado com base em suas concepções éticas do bem 

[...] é uma concepção de justiça que fornece a fundação para a distinção 

justificável entre os três campos de nossas próprias visões éticas, daquelas 

que são toleráveis e daquelas que não o são (FORST, 2009, p. 5). 

Tal concepção por respeito permite outros dois modelos de tolerância, pela 

“igualdade formal” e pela “igualdade qualitativa”. A primeira opera a partir da 

dicotomia entre o público e o privado, entendendo que as preferências éticas dos 

indivíduos num dado Estado devem permanecer como instância privada, não sendo 

legítimo conduzir os conflitos à esfera pública. Segundo Reiner Forst, este é o modelo 

do republicanismo secular da França (FORST, 2007, p. 4). O modelo de “‘igualdade 

qualitativa’ [...] reconhece certas formas de igualdade formal, favorece aqueles estilos 

de vida ético-culturais cujas crenças e práticas tornam-se fáceis a serem acomodadas 

em uma distinção convencional público/privado” (FORST, 2007, p. 4). Mas, aquele 

modelo, formal, tem a tendência de ser intolerante com os estilos de vida que 

demandam arranjos diferentes do estilo dominante. Assim, na “igualdade qualitativa”, 

                                                                                                                                                               
(FORST, 2007, p. 3). Neste sentido, de uma hierarquia instituída como Estado, haveríamos de 
questionar a possibilidade de uma tolerância laica e permissiva, concomitantemente. 
77 Reiner Forst no trabalho a que nos reportamos (FORST, 2007) apresenta esta concepção como a 
quarta, invertemos propositalmente aqui, pois a próxima concepção traz maiores implicações para 
nossa pesquisa e desejamos destacá-la. 
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as pessoas respeitam-se uma as outras de tal maneira que a tolerância às diferenças 

levam em conta o que é importante para estes indivíduos diferentes e que apresentam 

motivos razoáveis para promover alterações nas estruturas legais e sociais, ou seja, 

“igualdade social e política, e integração são, assim, vistas como compatíveis com 

diferenças culturais – em meio a certos limites (morais) de reciprocidade” (FORST, 

2007, p. 4). 

Em uma democracia reflexiva, os cidadãos deverão buscar fundamentar suas 

demandas no “princípio de justificação da justiça” (FORST, 2007, p. 5) que aponta 

para uma reciprocidade da justificação em busca de uma legitimação generalizável. 

Assim, a reciprocidade haverá de colocar em operação discursos de justificação que 

não sejam eticamente rejeitáveis, ou não apelem para recursos “superiores” 

(metafísicas particulares). Enquanto a generalização permitirá que as normas básicas 

acordadas possam ser aceitas por todos os cidadãos. Uma vez que a tolerância opera 

em meio ao diálogo, como justificação pela reciprocidade e generalização, aponta 

para um consenso que visa a justiça. Portanto, “a intolerância é uma forma de 

injustiça, e a tolerância uma demanda por justiça”,  demanda que implica em tolerar 

as diferenças constituídas por práticas e crenças das quais discorda, mas que não 

implicam em romper com o diálogo justificado por meio da reciprocidade e 

generalização” (FORST, 2007, p. 5) O intolerante pratica a injustiça quando procura 

impor uma crença ou prática particular como se fosse universal. Segundo Forst: 
Os limites da tolerância são, portanto, atingidos quando um grupo tenta 

dominar os demais fazendo de suas visões rejeitáveis a norma geral. Tal 

negação do direito à justificação é uma forma de intolerância que não pode 

ser tolerada. [...] A determinação dos limites da tolerância é, ela mesma, 

reflexiva e pode sempre ser questionada por aqueles que se vêem excluídos. 

Em oposição a isso, o modo pelo qual a concepção como permissão 

estabelece os limites da tolerância é parcial e potencialmente repressivo em 

relação às minorias. (FORST, 2007, p. 6) 

 

1.2.4. Laicidades e o Estado soberano 

 

Anteriormente, propusemos uma releitura para os conceitos de secularização; 

podemos, agora, buscar perspectivas teóricas a partir do conceito de laicidade. Antes, 

contudo, haveremos de introduzir uma diferenciação entre secularização e laicidade. 

Tomemos o trabalho de Cesar A. Ranqueta Jr., “Laicidade, Laicismo e Secularização: 
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definindo e esclarecendo conceitos” (RANQUETA, 2008), que busca demarcar 

conceitualmente a laicidade e a secularização, e a laicidade e o laicismo. 

 Partindo da caracterização da secularização, sublinha a ênfase deste corpo 

teórico sobre o “declínio da religião, pela perda de sua posição axial e pela 

autonomização das diversas esferas da vida social da tutela e controle da hierocracia” 

(RANQUETA, 2008, p. 2), manifestadamente com a separação entre Igreja e Estado, 

e a apropriação dos bens eclesiásticos para fins seculares. Ratifica a ideia de que a 

secularização traz consigo a pluralidade religiosa. Outra questão sensível ao tema é a 

diferenciação entre desencantamento do mundo, como desmagificação, movimento 

este que teve na religião cristã, no Ocidente, seu vetor, apontando para certa 

racionalização do mundo, e a secularização, como a perda da autoridade legitimadora 

das narrativas religiosas como fundamento da vida política e social.  

 A laicidade, por sua vez, não diz respeito às explicações de mundo, às 

narrativas ou aos discursos com pretensão de saber sobre o mundo, mas sobre as 

relações entre religiões e Estado moderno, entendendo que “é o Estado que se afirma 

e, em alguns casos, impõe a laicidade” (RANQUETA, 2008, p. 4). Portanto, se 

aceitarmos tal perspectiva, a laicidade seria posterior e dependente do Estado 

moderno secular. Certo conceito de laicidade torna-se negativo, pois há de ser 

compreendido como “exclusão ou ausência da religião da esfera pública”, invocando, 

em certo sentido, a ideia de separação 78  entre Igreja e Estado”, assim como “a 

laicidade implica a neutralidade do Estado” (RANQUETA, 2008, p. 5). A 

neutralidade tanto pode ser entendida em seu viés negativo, como exclusão da religião 

no Estado, como pelo viés positivo, que sinaliza para uma pretensa imparcialidade do 

Estado diante das diversas religiões. Não se pode confundir a laicidade com a 

liberdade religiosa, a pluralidade religiosa e a tolerância, ainda que estes conceitos 

sejam articuláveis com ela. 

 Não seria, então, um modelo relacional homogêneo no tempo e no espaço, 

mas variaria de época a época e nos diversos países onde o Estado a tenha 

privilegiado, segundo arranjo próprio79. Outra diferença conceitual é aquela entre 

laicidade e laicismo. A laicidade não é senão a condição de convívio entre as 

                                                        
78 Lembramos que o conceito de secularização traz consigo a ideia de separação da esfera do Estado e 
da religião. 
79 “Enquanto nos Estados Unidos o processo de laicização ocorreu de forma pacífica e rapidamente 
com a consagração da separação entre o Estado e as igrejas na primeira emenda de 1791, na França o 
processo foi progressivo, tortuoso e conflitivo.” (RANQUETA, 2008, p. 6)  
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inúmeras culturas que se aproximam na sociedade, sendo, portanto, metodológica. 

Enquanto o laicismo é uma espécie de crença na defesa do laico, um embate social de 

forças, que visa segregar artificialmente a Igreja e o Estado (RANQUETA, 2008, p. 

7). A diferenciação entre Estado e Igreja na laicidade visa certa unidade social, 

enquanto no laicismo deveria ser visto como uma ruptura das esferas religiosas e 

políticas.  

Por sua vez, o Estado liberal laico, de maneira exemplar, teria articulado a 

laicidade a partir de três eixos. Primeiramente, remetendo a religião para a esfera 

privada; segundo, determinando a neutralidade religiosa do Estado; terceiro, 

separando o Estado da religião. Assim, “a religião tem na visão liberal clássica uma 

função subordinada, sendo a esfera política autônoma e independente” (RANQUETA, 

2008, p. 8). Novamente devemos marcar aqui o caráter subalterno da religião na 

formação do Estado laico. 

 Enquanto a esfera religiosa deixa de fundamentar ou estruturar o poder 

político, ao Estado se determina certa neutralidade diante das diversas religiões. 

Conquanto se ratifica sua neutralidade, faz-se notar a impossibilidade efetiva desta; 

antes, o Estado, conforme já fizemos notar anteriormente, traz consigo uma visão de 

mundo suportada por métodos e linguagens apropriadas. O ideal de neutralidade do 

Estado põe em prática certa fé laica, ainda que não seja laicista. As narrativas, os 

mitos e os discursos modernos que produziram não apenas o Estado, como outros 

dispositivos, fundam-se em crenças como as da razão, do sujeito, do indivíduo, da 

liberdade, etc. Conforme já pontuamos acima, a relação entre Estado e Igreja não é, 

na modernidade, uma relação de neutralidade, mas de subordinação da religião às leis 

civis, visando a unidade social. Portanto, a neutralidade pode ser entendida como 

neutralização das forças centrífugas na sociedade, oriundas das crenças religiosas ou 

não, de cunho metafísico ou ideológico.  

 A laicidade torna-se “um fenômeno político, vinculando-se com a separação 

entre poder político e poder religioso”, cuja expressão é a “neutralidade do Estado 

frente aos grupos religiosos e a exclusão da religião da esfera pública” (RANQUETA, 

2008, p. 11). Ainda que a secularização e a laicidade sejam fenômenos modernos, 

devem ser tomados como conceitos distintos. Tal qual a tese de Cesar Ranqueta, a de 

Jean Baubérot defende uma distinção entre secularização e laicidade, em trabalho 

cujo título é “Laïcité(s), sécularisation(s): Quelques hypothèses” (BAUBÉROT, 

2014a). 
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 Sua análise começa com a percepção de uma subestimação do político nas 

teorias de secularização, certo abandono da importância do exercício do poder nestas 

teorias ou, ainda, a ignorância do Estado por tais teorias sobre as relações entre 

religião e política, ao privilegiar a saída do religioso. Enquanto as teorias de 

secularização davam pouca importância para o Estado, a laicidade se volta para a 

organização sociopolítica, dado que “ela se concretiza em meio às políticas públicas, 

aos dispositivos jurídicos e os argumentos ideológicos” (BAUBÉROT, 2014a, p. 2). 

Para se sanar tal desconsideração, Jean Baubérot propõe que se leve em conta “os 

mitos e os ritos ditos ‘não religiosos’” ao se estudar as religiões civis, e, tendo em 

vista que a laicidade deva ser pensada como um modo de organização do político, 

comportando também em si diversas crenças.  

 Enquanto as teorias de secularização privilegiavam a relação cruzada entre a 

religião e a cultura, haveria de se comparar as “diferentes regulações políticas da 

diversidade religiosa [...] que permitam as múltiplas interações em afinidade ou em 

tensão no campo político-social”  (BAUBÉROT, 2014a, p. 3). Contrariamente às 

teorias de secularização, que dependem de um modelo progressivo de formação do 

Estado secular, as de laicidade buscam articular diversas relações e conceitos80. 

 Max Weber, por sua vez, já teria percebido a liberdade de consciência e a 

separação Estado/Igreja em sua teoria, quando analisou a fundação do primeiro 

Estado secular em Rhode Island, pelo pastor Roger Willians, no século XVII. Aquele 

pastor, no entanto, “opunha-se a todo ideal de secularização”, por razões religiosas 

(BAUBÉROT, 2014a, p. 4). O estado apregoado por Roger Willian era laico, no 

entanto, não secular. Motivados pela necessidade de unidade política num mundo de 

pluralismo religioso, aqueles homens propuseram o “‘muro de separação’ entre o civil 

e o religioso” (BAUBÉROT, 2014a, p. 4). Os conflitos e a busca de solução, 

demarcaram as fronteiras entre o poder civil e o religioso, apoiado por dispositivos 

legais. Conforme salienta Jean Baubérot, “tal invenção progressiva [...] não traz 

relação com uma doutrina secularizante. É consequência de necessidades políticas de 

uma situação constituída de extremo pluralismo, animada de uma tolerância ligada a 

                                                        
80 Jean Bauberót cita uma primeira tentativa de produção de  uma teoria de laicidade elaborada por 
Smith e Galander, cujo conceito “pode ser visualizado sob a forma de um triângulo”, em que “os três 
ângulos oferecem três séries de relações, distintas contudo em inter-relação, entre Estado, religião e 
indivíduo” (BAUBÉROT, 2014a, p. 3). A relação entre indivíduo e religião aponta para a liberdade de 
consciência; a relação entre indivíduo e Estado nos oferece a cidadania sem a condição de religião; e a 
relação entre Estado e religião nos fala sobre a separação da religião e Estado (BAUBÉROT, 2014a, p. 
3-4). 
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um ideal religioso” em meio a uma sociedade democrática que visava a elaboração de 

direitos individuais (BAUBÉROT, 2014a, p. 5). 

 Cabe notar a diferença entre os modelos de laicidade nos EUA e na França. 

No caso francês, há de se fazer referência à sua Revolução, que tem como antagonista 

a religião monopolista à época, a Católica Romana, e a luta da filosofia iluminista 

contra o que entendia ser uma religião fanática. A laicidade francesa seria marcada 

pelo confronto extremado entre a República e a Igreja. No caso dos EUA, a laicidade 

seria marcada pelo pluralismo religioso protestante, mais amistoso, e sua constituição 

assinada diante do “Criador”, definindo uma liberdade religiosa sob os auspícios de 

um Estado que se separava, sem a presença de conflitos religiosos. Assim, 

“Compreensivelmente, em consequência, a herança da revolução iria continuar por 

muito tempo a aparecer ambivalente” (BAUBERÓT, 2006, p. 2). 

 Uma vez defendido que a experiência de Rhode Island não traz referência 

secular, mas está embebida de motivos políticos em vista de uma sociedade tolerante 

e livre, Jean Baubérot apresenta os quatro critérios analíticos da laicidade por ele 

preconizados: “a liberdade de consciência (como liberdade pública), a igualdade dos 

cidadãos, a separação entre poder político e autoridades religiosas, neutralidade, a 

qual não será absoluta.”  (BAUBÉROT, 2014a, p. 6)81  Há de se destacar que sob a 

liberdade de consciência ninguém está obrigado a adotar uma crença religiosa ou 

filosófica, enquanto qualquer indivíduo está livre para adotar qualquer crença, sem 

que isto incorra em penalidades sociais (BAUBERÓT, 2006, p. 4). Portanto, liberdade 

de consciência não é apenas liberdade negativa, de não crer, mas é, igualmente, 

positiva: liberdade de crer (BAUBERÓT, 2006, p. 5). No entanto este princípio 

acarreta problemas para a neutralidade, pois o Estado haverá de dar tratamento 

diferenciado para os grupos majoritários82. Cada laicidade será dada na articulação 

destes princípios, oferecendo privilégio a um ou mais destes parâmetros e ajustando 

os demais, o que permite, a partir de tais arranjos, o autor elaborar tipologias de 

laicidades, conforme segue: 

- Laicidade antirreligiosa:  o Estado haverá de explicitar uma 

religião cívica, com dogmas e doutrinas, segregando grupos outros. 
                                                        
81 Jean Bauberót e Micheline Milot têm Laïcité sans frontières, trabalham de maneira minuciosa tanto 
as questões relativas à história da laicidade, a partir da experiência estadunidense e francesa, quanto a 
articulação destes quarto princípios analíticos (BAUBERÓT e MILOT, 2011). 
82 Neste ponto, Jen Bauberót aponta para o fato que o Estado francês concede licenças para programas 
de TV apenas aos grupos religiosos mais numerosos, como os católicos, protestantes, judeus, islâmicos, 
budistas e cristãos ortodoxos.  



 90 

A religião será combatida, excluindo da liberdade de consciência 

aquelas determinações de cunho individual de adesão religiosa e a 

igualdade de cidadãos se limitará àqueles esclarecidos e 

emancipados do obscurantismo religioso. A separação e a 

neutralidade serão instrumentalizadas para combater a religião 

(BAUBÉROT, 2015, p. 7). Em outro lugar, Jean Bauberót dirá que 

a laicidade antirreligiosa, como modelo na França, foi defendida 

por um socialista revolucionário em 1905 (Maurice Allard), para 

quem a religião representava os princípios contrários à República. 

Assim, “tal representação tende a fazer coincidir combate contra as 

religiões e combate pela laicidade [...] Fazendo o poder demandas a 

desaparição da religião [...] considerando negativa toda espécie de 

visibilidade religiosa” (BAUBERÓT, 2015, p. 2).  

- Laicidade soberana: o Estado se faz valer de dogmas, aqueles que 

serão precisos para manter a coesão social, marcando diferenças de 

direitos. A liberdade de consciência estará limitada aos parâmetros 

legitimados pelo Estado; a igualdade será determinada pela adesão 

do indivíduo à cultura majoritária do Estado; o muro de separação 

será justificado como marca da soberania estatal, visando preservar 

o Estado; e a neutralidade reforçará as definições culturais do 

Estado (BAUBÉROT, 2015, p. 7). Jean Bauberót nomeará também 

de laicidade autoritária, a este arranjo, que visava fazer do poder 

político o chefe temporal da Igreja Católica (BAUBERÓT, 2015, 

p. 3-4). 

- Laicidade identitária: o Estado buscará ser legitimado por uma 

religião, estabelecendo alianças e compromissos, contudo, sem 

estabelecer uma religião civil, ou determinado um dogma. A 

liberdade de consciência e a igualdade são asseguradas mais do que 

nas laicidades anteriores, mas a separação é relativizada pelas 

alianças e compromissos estabelecidos, enquanto a neutralidade é 

nuançada (BAUBÉROT, 2015, p. 7). 

- Laicidade liberal: a religião não é apoiada e nem combatida pelo 

Estado, fortalecendo a liberdade de consciência e a igualdade entre 

os cidadãos. O Estado se torna indiferente à religião, estando 
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separado desta e o exercício de neutralidade responde a uma lógica 

de abstenção. Assim, “as ‘acomodações’ relacionadas à liberdade 

de consciência podem fazer evoluir um tipo de laicidade a uma 

forma de multiculturalismo liberal e conduzir a uma política de 

‘reconhecimento’” (BAUBÉROT, 2015, p. 7). 

- Laicidade de colaboração: o Estado concederia à religião um papel 

social que passa a reconhecer a liberdade de consciência de 

indivíduos e grupos enquanto agrupamentos, o que pode acarretar 

certo reconhecimento de desigualdades nas cidadanias. A 

separação requererá certa coordenação do Estado e a neutralidade 

será relativa (BAUBÉROT, 2015, p. 7-8). 

- Laicidade comunitária: as comunidades religiosas serão 

consideradas, pelo Estado, como agrupamentos que enquadram os 

indivíduos; assim, a liberdade será conhecida para o grupo, tanto 

quanto a igualdade dependerá dos direitos comunitários, tornando 

necessário que os indivíduos se identifiquem com algum grupo. O 

estado estará separado das comunidades, mas poderá privilegiar 

algumas delas e a neutralidade será questionável, podendo ser 

suprimida em determinadas condições (BAUBÉROT, 2015, p. 8). 

As tipologias propostas por estas articulações têm como intenção a análise 

comparativa. Contudo, a despeito das reduções que um tal conceito impõe, permite 

investigações mais ajustadas do que aquelas possibilitadas pelas teorias de 

secularização, segundo Jean Baubérot. Uma das possibilidades que se abre pela 

perspectiva das teorias da laicidade é perceber o Estado como problema. 

Um dos problemas concernentes a esta relação entre Estado e religiões, 

abordados pelas teorias de secularização, é o que apontava para um quadro em que a 

religião declinaria ou esvaneceria até seu apagamento completo (pelo menos em sua 

força pública), se privatizaria e se diferenciaria (tanto em relação ao poder político, 

quanto em sua fragmentação). Mas tais previsões não se verificaram totalmente.  

Outra hipótese questionada pelo autor é aquela da “saída da religião”, que, 

seguindo Jean Bauberót, deveria ser remodelada nos termos de uma “saída da 

sociedade Iluminista” (BAUBÉROT, 2014a, p. 10). Tal saída da sociedade conforme 

o Iluminismo arquitetou não se daria por conta dos usos totalitários engendrados a 

partir de suas ideias básicas, mas “tal processo está relacionado com o que se pode 
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qualificar de crise de sucesso. O sucesso mesmo do projeto Iluminista engendrou 

novos problemas, aqueles enfrentados pela sociedade” (BAUBÉROT, 2014a, p. 11). 

No interior do conceito de processo estaria o de progresso, aquele que preconiza um 

abandono de formas mais obscuras e elementares, para formas mais amplas e 

iluminadas de saberes. A secularização, assim, estaria comprometida com este ideal 

progressista pela via processualista. Estas visões processuais e progressistas da 

humanidade teriam sofrido com os acontecimentos catastróficos belicosos ocorridos 

no transcurso dos séculos XX e XXI83. Diríamos que as teorias que se referenciam nas 

secularizações (de diferentes matizes) se apegariam a este conceito processualista que 

defende certo progresso linear, não se permitindo críticas às ideologias e mitos que 

sustentam tais teorias. Por fim, deste seu trabalho, podemos perceber que se a 

laicidade é modelar, traz referências às forças sociais que se estabelecem em torno do 

Estado e sua relação com as crenças e ideologias que o funda. 

A laicidade tem sido posta em debate, com certa intensidade, desde meados do 

século XX. Dentre os trabalhos, destacamos aquele produzido por Jean Bauberót e 

Micheline Milot com o título de “Laïcités sans frontières”, cujas ideias principais já as 

expusemos a partir de outros materiais daquele autor. Micheline Milot, por sua vez, 

também tem apresentado propostas, face dos diálogos com seus pares na academia. 

Um de seus trabalhos sobre o assunto tem como título, “La laïcité” (MILOT, 2008), 

do qual buscaremos uma síntese a seguir. 

 Adota três pressupostos. Primeiro, a laicidade tem uma história, a da 

construção de significados que permitem interpretações e variações de modelos 

(MILOT, 2008, p. 8). Segundo, a laicidade tem sua história relacionada com as das 

sociedades, tornando-se relativa a cada sociedade (MILOT, 2008, p. 8). Terceiro, a 

laicidade permite que pensemos na expressão de uma pertença religiosa no espaço 

público (MILOT, 2008, p. 8). 

 Duas são as origens do termo laicidade: a primeira de origem eclesiástica, que 

marca a diferença entre o clero, aqueles que participam da ordem religiosa, e o laico, 

os desprovidos de reconhecimento na ordem religiosa. A segunda origem (deveríamos 

dizer, a primeira em ordem cronológica) é a que tem o sentido dado na Grécia antiga, 

que toma referência o “povo”. O Estado laico seria aquele que, supostamente, obteria 
                                                        
83 Primeira e Segunda Guerras Mundiais, Auchiwitz, Hiroshima, os Gulags, Tchernobyl, as lutas de 
libertação em países Latinoamericana, Africanos e Asiáticos, os regimes militares de direita e esquerda 
na Américalatina, por que não dizer: as crises financeiras e a crescente desigualdade de renda em 
países ricos, etc. 
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sua legitimidade no povo, e não em quaisquer outros poderes84. O conceito de Estado 

laico fora empregado pela primeira vez no “Dicionnaire de Litré [...] em 1877” 

(MILOT, 2008, p. 10). Associou-se ali o conceito “Estado laico” com a neutralidade e 

a separação entre Igreja e Estado.  

Tendo em vista uma melhor conceituação para a laicidade, a autora procura 

diferencia-la de laicismo, cuja definição proposta, seria: “uma doutrina ou uma 

ideologia que tende a tornar a laicidade um combate contra as pretensões das Igrejas a 

reger a vida pública” (MILOT, 2008, p. 11). Outra definição para laicismo é dada por 

aqueles que desejam que o governo da Igreja fosse laico (MILOT, 2008, p. 12). 

 Para a autora, o Estado laico francês surge com a Revolução, naquele país, em 

1789, quando os revolucionários realizam um combate anticlerical, ou antirreligioso; 

desta maneira, “a Revolução marca efetivamente o imaginário coletivo que confere ao 

conceito um certo conteúdo conflitivo, tanto no interior, quanto exteriormente à 

França” (MILOT, 2008, p. 14). Poderíamos dizer que a soberania do Estado laico 

francês é produzida com a pretensão de que o cidadão se ligue direta e 

exclusivamente ao Estado, não cabendo outro poder paralelo a este (MILOT, 2008, p. 

15). A utopia do Estado laico francês supõe uma espiritualidade republicana, que não 

admite quaisquer outras concorrentes. Esta construção do imaginário político francês 

difere, como pudemos apontar anteriormente, do imaginário estadunidense. 

 Os diversos modelos de laicidade tomam referência em quatro princípios 

fundamentais, articulados de maneira específica em cada experiência sócio-histórica, 

permitindo um modelo laico distinto para casa sociedade em cada momento histórico. 

Os quatro princípios são, igualmente para ela: a separação Estado/Igreja, a 

neutralidade85, a liberdade de consciência e a igualdade de tratamento do cidadãos 

(MILOT, 2008, p. 17). A separação Estado/Igreja é uma via de duas mãos, pois de um 

lado o Estado há de tornar-se independente, autônomo em relação à religião, em seu 

ordenamento do poder político, não obtendo na religião a legitimidade do poder; do 

outro, a religião se torna livre do Estado para se organizar e definir suas crenças e 

valores. Por sua vez, a neutralidade “é uma exigência restritiva que o Estado há de 

impor a fim de não favorecer nem atrapalhar, diretamente ou indiretamente, alguma 
                                                        
84 “A laicidade supõe, fundamentalmente, que a legitimidade do Estado e das normas coletivas que ele 
elabora não é baseada nas doutrinas religiosas ou na aprovação de uma igreja, mas na soberania dos 
cidadãos, livre e iguais” (MILOT, 2008b, p. 130). 
85 “[…] a neutralidade é um componente essencial da laicidade, pois representa o indicador maior da 
separação que pode existir entre a laicidade formal e sua aplicação concreta. A neutralidade supõe que 
o Estado não favoreça ou desfavoreça nenhuma religião ou convicção moral” (MILOT, 2008b, p. 130). 
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religião” (MILOT, 2008, p. 19). A neutralidade significa que o Estado há de se fundar 

em valores éticos como a democracia, a tolerância, o respeito aos direitos, etc. A este 

caberia o equilíbrio das forças políticas, passando pela limitação de forças de grupos 

majoritários e privilegiados e a inclusão e ampliação dos direitos aos grupos 

periféricos. A liberdade de consciência e a igualdade visam eliminar as 

discriminações entre cidadãos de diversas crenças e ideologias. 

A laicidade, como modelo de análise, permite que percebamos que os direitos 

(fruto da separação e da neutralidade) dos cidadãos se descolem de suas pertenças 

religiosas. Supondo, portanto, não o fim do religioso, mas a autonomia do político em 

relação à religião, entendendo que “a religião não se torna excluída da vida pública, 

simplesmente, ela deve ocupar seu espaço se acordo com as regras do direito comum” 

(MILOT, 2008, p. 31). Ainda que a laicidade pressuponha a neutralidade, a separação, 

a liberdade e a igualdade, não haveria correlação direta com a democracia, de maneira 

exclusiva86, antes, é possível entender que a democracia pressupõe um Estado laico 

(MILOT, 2008, p. 42). 

 O privilégio concedido a um ou mais daqueles princípios e o significado que o 

grupo majoritário procura impor aos conceitos envolvidos permitem identificar 

modelos de laicidade distintos ou, conforme nos fala a autora, “o exame da conduta 

do Estado relativamente à aplicação dos princípios [...] podemos discernir diferentes 

tipos de laicidade” (MILOT, 2008, p. 43). A autora propõe cinco 87  modelos de  

laicidade, segundo o arranjo dos princípios e da adoção de significados a eles, a saber: 

separatista, anticlerical/antirreligiosa, autoritária, de fé cívica e de reconhecimento 

(MILOT, 2008, p. 45). 

- A laicidade de modelo separatista consiste em marcar de maneira 

tangível a separação do Estado e a religião, “entre o espaço da vida 

privada e a esfera pública que concerne ao Estado e às instituições 

relevantes à sua governabilidade” (MILOT, 2008, p. 46). 

Atualmente, tal modelo nos permite entender a busca por excluir 

                                                        
86 Devemos lembrar que em momento anterior procuramos destacar os diversos significados que nos é 
possível adotar para palavras-conceito como “liberdade”, assim como “tolerância”, ou, como 
buscaremos trazer mais adiante, para a “igualdade”, etc. O conceito de liberdade está longe de ser 
homogêneo e inequívoco, o que sinaliza articulações de laicidade em regimes totalitários que levantam 
sua bandeira, ou dizem visar sua plenitude.  
87  Lembramos que Jean Bauberót propôs seis, alguns dos quais são similares aos que a autora 
apresenta. 
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dos espaços públicos os símbolos religiosos e de impedir aos 

governantes exporem sinais de preferência religiosa.  

- A laicidade anticlerical ou antirreligiosa “visa de fato as 

autoridades religiosas que pretendem influir sobre o poder” político  

(MILOT, 2008, p. 51). Para os que defendem tal modelo de 

laicidade, a religião representaria o obscurantismo e a 

irracionalidade, um recurso alienante, uma ofensa à secularização 

moderna, sendo uma agressão aos valores modernos e aos hábitos 

sociais.  

- A laicidade autoritativa tem sido adotada por Estados que 

entendem que a religião ameaça a estabilidade da ordem social. 

Não há aqui uma ação de eliminação da religião, mas de submissão 

da religião ao Estado.  

- O quarto modelo é o de fé cívica, que também entende a religião 

como uma ameaça à ordem social, pois suspeita-se que a ela 

imponha valores contrários aos do Estado. O Estado busca impor 

uma fé civil, substitutiva à da religião e que se apropria do modelo 

religioso assim, “a plena autonomia de pensamento apenas é 

compatível com a participação política [...] um extração da 

submissão aos dogmas religiosos para assegurar a adesão aos 

valores republicanos” (MILOT, 2008, p. 60). 

- Por sua vez, a laicidade de reconhecimento88 se caracteriza pela 

autonomia de pensamento que se supõe ter cada cidadão e que 

toma como base uma sociedade pluralista, visando preservar a 

dignidade do indivíduo. Para este modelo, a questão da justiça 

social passa pela radicação dos direitos individuais inalienáveis, 

assumindo a autonomia e a liberdade de cada indivíduo em compor 

suas crenças morais, o que acarretará mais desacordos entre eles, 

demandando mais interferências do Estado para ajuizar tais 

diferenças. O Estado laico de reconhecimento há de arbitrar os 

conflitos inerentes às diversas escolhas de grupos e indivíduos, ou 

seja, deve exercer sua neutralidade e separação com maior rigor, 

                                                        
88 Autores que defendem modelos de reconhecimento, citados por Micheline Milot: Nancy Frazer, Alex 
Honneth, Charles Taylor e, de algum modo, John Rawls (MILOT, 2008, p. 62 e 63). 
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entendendo que “a laicidade de reconhecimento retoma em um 

degrau elevado os três princípios (neutralidade, separação e 

liberdade com igualdade) fundamentais de laicidade” (MILOT, 

2008, p. 65). 

Em qualquer dos casos, contudo, devemos salientar que a laicidade não deve 

ser tomada como um teoria que trata da exclusão ou da eliminação da religião do 

espaço público, mas visa acentuadamente a separação do Estado e da religião89. Caso 

pensemos que a sociedade civil como uma instância pública parte do Estado, 

podemos, também, entender a permanência legítima da religião neste espaço público. 

O problema da laicidade se coloca quando uma religião ou uma ideologia pretende 

impor à totalidade da sociedade sua visão de mundo, a partir da imputação de seus 

valores e crenças, por meio dos dispositivos jurídicos e legais, isto é, pela via do 

Estado. Neste sentido, se faz preciso dizer que “a laicidade consiste em ‘uma política 

de pacificação por meio do direito’, escreveu Émile Poulat” (MILOT, 2008, p. 108).  

No entanto, é possível que constatemos que o direito, as leis e o próprio 

Estado possam não ter todos os instrumentos para realizar plenamente tal 

“pacificação”, sendo preciso a participação da sociedade civil para tanto. Ademais, 

nos dispositivos do Estado, podemos perceber a influência de grupos e ideias 

majoritárias que tornam a neutralidade laica problemática. As desigualdades e as 

liberdades assimétricas, tanto quanto o comprometimento da neutralidade dos Estados 

é um dado possível de ser constatado na ordem social e política90. Desta maneira, a 

laicidade, embora seja uma teoria que tenha ampliado o conhecimento e a capacidade 

analítica, não pode ser idealizada, mas entendida como movimento de relações, ou 

seja: 
será muito problemático que a cultura dominante de um país pretenda 

englobar tanto a laicidade e a aplicação dos direitos humanos, ou seja, 

determinar o alcance e as limitações. Certamente, que em todas as 

sociedades, há uma cultura majoritária que molda as Instituições 

fundamentais e definem uma conjunto de valores comuns (MILOT, 2008, p. 

111). 

                                                        
89 “A laicidade não aparece como uma filosofia política combativa de ‘separação’’, mas como um 
princípio de ‘organização e de reconhecimento da diversidade’” (MILOT, 2008b, p. 131). 
90 “As diversas legislações nacionais trazem necessariamente a marca da herança religiosa e de hábitos 
adquiridos no decorrer da história. Assim, mesmo em um Estado oficialmente laico, leis ou 
regulamentos aparentemente seculares podem atingir o princípio fundamental da igualdade de todos” 
(MILOT, 2008b, p. 135). 
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 Contudo, ainda que uma sociedade laica e democrática encontre seus limites 

teóricos na experiência real, a laicidade deve ser entendida como “decididamente um 

princípio de justiça política, que deve constituir a garantia do reconhecimento e da 

igualdade para a neutralidade do Estado” (MILOT, 2008b, p. 138). 

Enfatizamos acima a hipótese de que a laicidade teria uma história e que esta 

deixaria suas marcas e rastros no tempo presente. Marcos Huaco propõe adotarmos 

uma perspectiva para a laicidade que remonte a tempo mais anterior, além do século 

XVII. Volta-se à origem do Estado moderno, no século XI, com Gregório VII, quando 

estabeleceu a unidade da Igreja romana e deu independência aos poderes seculares 

dos reis. Este ato papal teria lançado os fundamentos para um processo de formação 

dos Estados nacionais e da produção de cânones jurídicos secularizados91. 

 Na passagem para a modernidade, podemos constatar de um lado a formação 

de Igrejas nacionais e, por outro, pela via Protestante, a submissão da Igreja ao 

Estado, cujo marco seria a “Paz de Ausburgo, em 1555, e a de Westfalia em 1648, nas 

quais se consagra o princípio político de cada reino a sua religião, cuius regio eius et 

religio” (HUACO, 2008, p. 34). A Igreja romana, neste ínterim, buscava por meio do 

direito eclesiástico fortalecer a influência da instituição no interior dos Estados, 

aqueles que mantinham as crenças e valores católicos. Destacamos dois modelos de 

relação entre Igreja e Estado: o primeiro de submissão do poder eclesiástico ao Estado 

soberano e o segundo de um poder soberano territorial convivendo com um poder 

eclesiástico transversal, que opera desde um lugar distinto e impõe sua influência nas 

sociedades.  

 Caso atentemos para a formação do Estado moderno e a laicização, entendida 

como separação dos poderes civis e eclesiástico, esta antecederia a secularização. O 

Estado soberano moderno, portanto, laico, antecederia ao Estado secular, uma vez que 

tal ordem do poder se fundaria numa separação das instâncias religiosas, 

determinando a autonomia jurídico-legal 92 . O Estado de Direito tem como 

prerrogativa a independência da instância legislativa em relação à religião; neste 

sentido, portanto, é laico. O exercício jurídico-legal do Estado soberano passa pela 

                                                        
91 “O surgimento e posterior desenvolvimento do Estado moderno se produz precisamente através da 
separação Igreja-Estado [...] portanto, a laicização do exercício do poder é um elemento constitutivos 
histórico que explica a nova identidade do Estado nação” (HUACO, 2008, p. 34). 
92 “Se existe algo que caracteriza o Estado de Direito que surge sob impulsos da revolução liberal é o 
império da lei. Uma lei que se pretenderá de aplicação universal e eliminadora de privilégios 
estamentais e aristocráticos” (HUACO, 2008, p. 35). 
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autonomia em relação à religião, enquanto instância de ordenamento social, o que  

determina nesta separação Igreja-Estado a soberania do segundo93. 

Anteriormente, a laicidade pode ser expressa como um princípio de justiça, 

que passa pelo reconhecimento. Para Roberto Blancarte, seria “um regime social de 

convivência, cujas instituições políticas estão legitimadas principalmente pela 

soberania popular e não mais por elementos religiosos” (BLANCARTE, 2008, p. 19). 

Também, este autor a democracia está próxima da laicidade, entendendo-as num 

processo contínuo e inacabado. Isto implica que a laicidade para fora de seus 

determinantes teóricos não pode ser observada empiricamente, plenamente. A 

definição de laicidade, portanto, é a de “um processo de transição entre formas de 

legitimidade sagradas e formas democráticas ou baseadas na vontade popular” 

(BLANCARTE, 2008, p. 20). Se, de um lado, deva ser entendida como processo de 

transição, por outro, não há por que reduzi-la à separação entre Estado e Igreja, antes, 

é possível pensarmos num Estado laico sem a separação. Outro erro seria confundir 

Estado laico e República, o que comumente ocorre quando damos relevância 

exclusiva à experiência francesa. Para o autor, sobretudo, “o Estado é, então, mais ou 

menos laico, segundo o grau de independência e o requerimento da legitimidade 

proveniente da instituição religiosa” (BLANCARTE, 2008, p. 20). 

Cabe ao Estado laico a gerência das liberdades e direitos de seus cidadãos a 

partir de um conjunto de dispositivos jurídico-políticos. Visa-se neste Estado a 

preservação da liberdade de consciência de seus cidadãos diante de quaisquer 

ameaças, isto é, em face das possíveis imposições de crenças religiosas, filosóficas de 

caráter universalista, o que implica em garantir às minorias o direito de prática de suas 

próprias crenças, desde que não redunde em ameaça à ordem e à moral públicas 

(BLANCARTE, 2008, p. 26). A liberdade de consciência, por sua vez, decorre da 

                                                        
93 A questão da soberania do Estado, como instância suprema do poder, torna-se fundamental na 
modernidade. A separação do Estado e da Igreja não se deu a partir da imagem uma parelha de poder, 
tal como a tese das duas espadas presentes na Idade Média, mas desenhou a subordinação da Igreja ao 
Estado, seus dispositivos jurídicos e legais. A relação entre Estado e Igreja diz respeito ao “tratamento 
dispensado pela Estado às diversas atividades religiosas e o grau de identificação entre as instituições 
governamentais e religiosas” (COSTA, 2008, p. 97). Novamente, podemos demarcar a diferença entre 
uma laicidade produzida nos EUA, que toma a tradição do jusnaturalismo, e aponta para o direito 
inalienável do homem a ter uma fé religiosa, e a laicidade republicana francesa. A constituição francesa 
de 1958 dispunha, como eco da revolução, que “a França é uma República indivisível, laica, 
democrática e social que garante a igualdade ante a lei de todos os cidadãos sem distinção de origem, 
raça ou religião e respeita todas as crenças” (COSTA, 2008, p. 104). Desta maneira podemos notar que 
o Estado laico, em seus diversos modelos, está suportado pelos dispositivos filosóficos que o fundam, 
mas que pressupõem a soberania do Estado. 
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pluralidade de crenças, sendo requerido do Estado não apenas a garantia das 

liberdades, como também, da convivência recíproca entre grupos divergentes.  

Uma vez que o Estado é legitimado pela soberania popular, é tal soberania que 

define, com respeito aos direitos humanos, o que é ou não válido. Assim, surge no 

interior do Estado laico uma tensão oriunda da presença de uma opinião pública não 

totalmente secularizada, que se faz ativa ali por intermédio dos legisladores e 

funcionários, e do necessário desempenho destes como agentes do Estado e não de 

suas comunidades religiosas ou ideológicas. No Estado laico, os legisladores e 

funcionários hão de estar imbuídos de seu dever de não responder aos anseios dos 

grupos religiosos, mas da obrigação de “zelar pelo interesse público, o que supõe o 

respeito à vontade da maioria e à proteção dos direitos das minorias” (BLANCARTE, 

2008, p. 32)94. 

A laicidade, então, pode ser definida, além do aspecto transitivo, “como um 

regime social de convivência, cujas instituições políticas estão legitimadas 

principalmente pela soberania popular e já não mais por elementos religiosos” 

(BLANCARTE, 2006, p. 46). Se antes o autor enfatizou o caráter de transição da 

laicidade, agora sublinha o de convivência entre as diferentes crenças e valores que 

convivem na sociedade, o que implica em tolerância mútua. Em ambos os casos, 

porém, está explícito que a laicidade não é um projeto que se impõe normativamente e 

nem de maneira plena. Por outro lado, traz em si o risco de sua sacralidade, pois se “o 

Estado substitui o que antes existia, mas também existe uma forma de sacralidade da 

laicidade [...] é necessário laicizar a laicidade. O Estado laico vem arrastando muitas 

formas de sacralidade e é necessário que se laicize sua própria sacralidade” 

(BLANCARTE, 2006, p. 47). A laicidade é um processo no qual a convivência entre 

grupos de crenças e valores divergentes se torna possível, diante da pluralidade, e tem 

como risco a visão universalista pretendida por grupos religiosos e ideológicos. 

                                                        
94 É sobre os limites da participação das religiões na esfera pública que trata o texto de Maria das Dores 
Campos Machado, em “A atuação dos evangélicos na política institucional e a ameaça às liberdades 
laicas no Brasil” (MACHADO, 2008). Para a autora dois seriam os caminhos para a religião, em 
referência à esfera pública:  o primeiro seria o de saída, abandono da religião das pretensões públicas, e 
o segundo, a manutenção do discurso religioso como crítica à ordem social quando esta estivesse 
desarticulada de valores éticos e morais. As participações de grupos religiosos quando alcançam 
expressividade, podem colocar em risco o projeto laico do Estado, isto é, a separação entre as 
instâncias de crenças e valores privados, e a determinação de uma espaço de convivência de grupos 
divergentes, assim como a neutralidade diante dos diversos grupos que podem exercer livremente seus 
direitos de escolha de crenças e valores, sem a discriminação ou assimetria de direito. 
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Poderíamos concluir, então, que a eficiência de um Estado laico se encontraria 

numa tal fragmentação de crenças e valores, em meio à sociedade, associada à 

ausência de uma maioria que pudesse impor sua visão de mundo pela via 

democrática, pelo exercício do por soberano, ou então, deveríamos pensar que o 

Estado laico se tornaria refém das instâncias subjetivas, daqueles que embora 

portassem crenças e valores particulares, se absteriam de impô-las visando outros 

valores superiores. 

 Se Roberto Blancarte havia dito que o Estado laico não se caracteriza pela 

separação entre Igreja e Estado, mas pela busca de convivência entre os credos 

religiosos e ideológicos diversos resultante do pluralismo de crenças, Marcos Huaco 

parece ir no sentido contrário, apontando exatamente para a separação como 

fundamento do Estado de Direito laico. Ari Pedro Oro retoma as palavras de 

Blancarte visando compatibilizar a laicidade com a ideia de separação. Busca em 

momento histórico menos remoto, em 1871, o ideal republicano no qual podemos ver 

em ação a laicidade e, apontando para aquele tempo, dirá que “o princípio da 

laicidade reside na separação entre o poder político e o religioso, que está na própria 

origem e consolidação do Estado moderno” (ORO, 2008, p. 81-82). A partir desta 

premissa de separação, vai ao encontro das palavras de Roberto Blancarte, aquelas 

que, aparentemente, se afastam da referida segregação. Se este autor diz que não é 

necessária a separação, afirma, contudo, que se faz preciso a autonomia do Estado em 

relação à teologia, assegurando, assim, sua neutralidade. A origem do Estado laico é a 

soberania popular e não a teologia. Desta maneira, devemos pensar na subordinação 

do religioso ao Estado, afastando, assim, o risco da perda da soberania. Haveria uma 

proximidade, mas hierarquicamente determinada95.  

 O Estado laico atuaria, então, visando à unidade dos cidadãos, com a 

suposição da “distinção entre a vida privada do indivíduo e a sua dimensão pública do 

cidadão” (ORO, 2008, p. 82). O indivíduo será soberano no uso de sua liberdade de 

escolha da crença que tomará com sua, privada, enquanto se subordina no espaço 

comum às leis comuns. Haveria, desta maneira, uma dupla separação: da Igreja e do 

Estado, que promove uma autonomia recíproca com ratificação da soberania do 

segundo, e uma segregação das esferas privada e pública, em que a liberdade de 

consciência, individual, encontra seu campo de soberania.  

                                                        
95  Jean Bauberót chamaria de “laicidade soberana” e Micheline Milot nomearia de “laicidade 
autoritativa”, conforme vimos anteriormente. 
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 Cabe ressaltar que Ari Pedro Oro parece defender, a despeito de todos os 

modelos possíveis de laicidades, o ideal de concórdia comum a todos (ORO, 2008, p. 

82). Mas a laicidade é marcada, em sua origem, pela “descristianização real e o 

enaltecimento da ‘nação’ enquanto instância de poder” (ORO, 2008, p. 84). O que nos 

permite perceber que não trata apenas de uma relação de autonomia do político, com 

sua neutralidade diante das diversas crenças e valores adotados por indivíduos livres e 

iguais, mas trata-se, também, de um modelo teórico que visa localizar o Estado em 

sua soberania, como instância indivisível do poder.  

 Se até então se nos apareceu a questão da soberania, a questão do poder 

soberano, do Estado como instância de poder separado, segregado da religião que tem 

sua soberania não mais no teológico, no religioso, mas em outro lugar, deveríamos 

perguntar se tal segregação, tal separação, não seria um sintoma da permanência do 

religioso secularizado. O Estado laico não traria consigo a pressuposição da 

secularização do poder soberano, separado, antes creditado a Deus? É esta questão 

que levanta Vincent Delecroix, em “Teorias do fim da religião na filosofia 

contemporânea francesa” (DELECROIX, 2006). Conforme nos diz o autor: 
Enfim, desde o ponto de vista interno da filosofia, tais modelos introduzem 

em seu questionamento o que a saída da religião deixa em suspenso, ou, 

mais precisamente, o que ela deixa para pensar: não é suficiente declarar a 

morte da religião, deixa, todavia, por pensar que é apenas o que deixa esta 

morte, não o cadáver, mas o princípio a partir do qual ela viveu e que tem 

grandes possibilidades (ou rastros) de estar, ele mesmo, bem vivo. 

(DELECROIX, 2006, p. 52) 

 O autor coloca a questão de saber se onde o cristianismo não mais se encontra, 

se não seria exatamente ali que ele está presente, e tal reconhecimento exige, talvez, 

que busquemos uma teologia escondida. Assim, Vincent Delecroix toma três 

conceitos operantes na questão da laicidade, visando demonstrar suas raízes 

religiosas. Primeiramente, o termo “delimitação”, ou separação 96 . O autor faz 

remontar a santo Agostinho, Pascal e, mais recentemente, Kierkegaard para obter as 

raízes religiosas cristãs do termo. A partir de uma secularização da separação em sua 

articulação no Estado, “a laicidade representa, então, uma chance única de 

sobrevivência e ainda mais de reivindicação da religião”, tal que “a religião , inclusive 

                                                        
96 Conforme procuraremos tratar no transcurso de nossa pesquisa, a separação, o corte, a partilha, tem 
seu fundamento nos ritos religiosos mais arcaicos, desde os tempos das hordas caçadoras, perpassando 
os mitos gregos e romanos, e sendo atualizado pelo cristianismo, e mais recentemente pelos modelos 
de poder político e econômico. 
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em sua desinstitucionalização (em seu fim institucional), segue através do testemunho 

individual exercendo um poder informativo e um princípio de juízo com respeito à 

ordem política” (DELECROIX, 2006, p. 54). 

 O segundo termo apontado é a desconstrução, em que a morte da religião faz 

parte de uma lógica necessária para a religião monoteísta, que libera a religião e a fé. 

O deus morto da religião monoteísta, em particular a cristã, não seria um infortúnio, 

mas uma consequência do movimento interno de suas produções. O deus que 

desaparece, em sua morte, é o que volta como princípio, assim (citando J.-L. Nancy), 

“o monoteísmo converteu a divindade em princípio, em fundamento de lei, sempre 

por definição ausente ou retirado no fundo do ser” (DELECROIX, 2006, p. 55). 

Poderemos pensar que “o cristianismo procedeu a uma desmistificação para dar um 

passo a uma simbologia da condição humana” (DELECROIX, 2006, p. 55). Neste 

ponto, Vincent Delecroix salienta uma questão que faz eco ao apontamento feito por 

Jean Bauberót e que buscaremos tratar oportunamente - que “agora surge o perigo: o 

‘ateísmo deixa desprovido de defesa a ameaça à ordem comum, da cultura, do 

conjunto’” (DELECROIX, 2006, p. 56). Isto porque, por esta via desconstrutivista, se 

há de reconhecer que a razão não é bastante, “ela não é razão suficiente. A razão por 

ela mesma excede o fantasma de dar razão a si mesma” (DELECROIX, 2006, p. 55-

56). A razão que se pretende absoluta e soberana, fundamento último e único, esgotar-

se-ia no relativismo anárquico, o que nos lembra, inclusive Max Weber. 

 O terceiro termo privilegiado pelo autor é a “saída”, tendo como referência o 

pensamento de Marcel Gauchet, que aponta para a emergência do político como saída 

do religioso, ou, numa linguagem metafórica, o espaço aberto pelo religioso seria 

preenchido pelo político, não deixando vácuo, o que implica numa imagem 

progressista. Neste momento, podemos, seguindo o autor, pensar em duas acepções 

para a separação: a primeira que é fundante da religião, um corte entre o vivente e 

aquilo que lhe parece ser seu fundamento invisível. O fundamento do visível é o 

invisível, separado, inacessível. O instituinte, que confere a origem do instituído, está 

separado do que origina e funda. A religião, então seria a negação da criação humana 

pelo homem. “A religião se caracteriza, assim, por uma operação de despojo total do 

social e o estabelecimento de uma ordem estritamente inquestionável” 

(DELECROIX, 2006, p. 58). 

A segunda concepção para a separação se daria quando os deuses se distanciam 

de tal maneira que o mundo dos humanos passa a questionar o fundamento que não se 
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faz presente, antes, radicaliza a diferença na ausência. À medida que a diferença e a 

distância entre os deuses e os homens se acentua, acentua o poder humano sobre si e 

sobre as coisas. O espaço aberto entre o Criador, o totalmente outro, o mistério, e o 

humano passa a ser ocupado pelo político. Este movimento de abertura faz surgir a 

história, a história da religião e do político, contudo a história da religião é a história 

de sua decadência: “esta história conta como as grandes religiões procedem à 

invenção da transcendência, da separação dos mundos  da articulação problemática 

entre os mundos (lei divina-lei da cidade, desvalorização da vida aqui na Terra, etc.)” 

(DELECROIX, 2006, p. 59). Por esta via, quanto mais se procurou fundamentar o 

poder numa instância além, mais se abriu, por esta distância, ao mais aquém.  

A autonomia do político se radica nesta separação fundamental, nesta 

segregação radical que é religiosa. O religioso é este ato de diferenciação, de corte, de 

separação, de sacrifício sem o qual não há o político. Assim, se em Marcel Gauchet 

pode-se pensar numa saída da religião, “se saímos do religioso, em todos os sentidos 

do termo, o religioso não nos abandonou, e quiçá, por mais que sua carreira tenha 

terminado, nunca haveremos terminar com ele” (GAUCHET, apud, DELECROIX, 

2006, p. 59). Nos termos de um Estado laico que pressupõe a separação da religião, 

não seria mais prudente pensarmos que a separação que distancia um de outro é a 

mesma separação que mantém operante a função do religioso. Em outros termos, 

quanto mais separado, mais distante, mais alheio se torna o religioso, mais o religioso 

se torna íntimo do Estado? Não seria o Estado um sintoma do Deus misterioso? 

O questionamento da separação da Igreja e do Estado como elemento 

fundamental para a laicidade é posto igualmente por Philippe Portier, em seu texto “A 

essência do religioso na modernidade política” (PORTIER, 2010), adotando certo 

caráter extensivo entre religião e política. O que se buscaria, antes de se pensar em 

separação, pelo contrário, seria um modelo de existência social que leve em conta o 

abandono de uma filosofia política teocêntrica, que se faz substituir por um modelo de 

governo popular. A laicidade e a modernidade (em sua versão liberal) se articulariam 

em dois princípios. Primeiramente, o da artificialidade, entendendo que o poder 

político não mais procederia de qualquer vontade ou determinação divina ou de uma 

ordem natural das coisas, mas do estabelecimento de contratos voluntários firmados 

entre futuros cidadãos. O segundo princípio é o da heterogeneidade, de acordo com o 

qual a unidade é buscada na pluralidade, de opiniões e atitudes, numa sociedade que 

há de comportar inúmeras crenças e valores. Desta maneira, “erigido como instituição 
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neutra, o Estado permite a cada um viver em todos os seus domínios [...] sem 

discriminar os seres em razão de suas crenças” (PORTIER, 2010, p. 8). 

Afastando-se da concepção separatista da laicidade, Philippe Portier adota um 

procedimento dialético entre religião e modernidade. Para o autor, não haveria como 

negar o salto civilizacional que se deu no Iluminismo, que passa a substituir o poder 

divino pelo humano. Contudo, esta passagem não deve assumir uma pretensão de 

“tábula rasa”, isto é, não levar em conta as heranças presentes na modernidade de um 

pensamento pré-moderno. Assim, sua perspectiva é a de que a religião e a política não 

são opositores excludentes num campo de conflito de exclusão mútua, mas que “se 

sustentam um ao outro em um processo constante de recarga mútua” (PORTIER, 

2010, p. 8). As crenças apareceriam, então como “recurso secreto” , no dizer de 

Philippe Portier, nas sociedades laicas.  

A relação da religião com a laicidade, ou do “recurso secreto” que recarrega a 

modernidade se daria por uma ordem genealógica, isto é, naquelas sociedade em que 

a religião mais buscou obstacularizar a política, foi onde, segundo o autor, mais se 

pôde verificar a constituição de oposições laicas. Pela via de uma taxiologia, o autor 

diz que menos do que impor restrições à fé ou visar sua exclusão da esfera pública, a 

laicidade, “na maior parte das vezes [...] se constitui como um espaço de 

reconhecimento do religioso, desde que aceitassem aderir à civilização de direitos do 

homem” (PORTIER, 2010, p. 8-9). Assim, é sobre o regime de reconhecimento e não 

de separação, que a laicidade há de se articular como modelo.  

Philippe Portier identifica três tipos-ideias de reconhecimento. O primeiro e o 

segundo trazem inspiração nos modelos de liberdade política de Isaiah Berlin. Assim, 

o primeiro tipo ideal de reconhecimento é o “restrito”, que assume um viés 

“negativo”: “o qual permite que a Igreja aja conforme sua vontade no espaço privado, 

individual ou social, sem que o poder público venha a sustentá-la nem 

simbolicamente e nem financeiramente” (PORTIER, 2010, p. 17). Tal sistema se 

baseia numa estrutura igualitária, em que se dá a todas as Igrejas e seus cultos a 

igualdade de direitos e obrigações. O segundo tipo ideal de reconhecimento é o 

“alargado” ou “positivo”. As religiões podem fazer com que suas ações sejam partes 

da sociedade civil. Desta maneira, o Estado permite que em seu espaço próprio, as 

Igrejas influam na política, assim como lhe dá suporte material. Este tipo de 

reconhecimento admite certa desigualdade entre os grupos religiosos. 
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Como exemplo de reconhecimento negativo, Philippe Portier cita os EUA e a 

França. Podemos marcar a diferença, construída histórico e filosoficamente, entre os 

modelos estadunidense e francês, segundo o texto presente, que o primeiro 

determinou a norma de livre exercício para todas as religiões e o estabelecimento de 

um muro de separação entre Igreja e Estado, assim como este é um modelo “filo-

clerical” em que a posse dos governantes, por exemplo,  acompanhada de juramento 

sobre a bíblia; no caso do segundo modelo, o francês, seria o de privatização da 

religião, entendendo o privado como o doméstico e a sociedade civil. Também o 

modelo francês, “sem ser necessariamente antirreligioso, é originalmente anticlerical: 

sue modelo de desassociação procede de seu projeto de proteger a soberania do 

político contra as intrusões da Igreja católica” (PORTIER, 2010, p. 18). 

Como modelo de reconhecimento positivo, apresenta os exemplos de países 

como Israel, Uruguai e México. Mais adiante, indo além desta dicotomia do positivo e 

do negativo, mostra um terceiro modelo, aquele que se pode verificar no Líbano, na 

Índia e na Alemanha, segundo o autor, ao qual confere o nome de “consociatifs”97 ou 

“semi-consociatifs”). Este modelo é marcado pela separação marcante entre a esfera 

política e a religiosa, o qual, “recusando estabelecer um culto particular (para o 

Estado), proclama paralelamente a liberdade de consciência [...] tal laicidade não 

rejeita o religioso e nem oferece um dispositivo de privatização da fé” (PORTIER, 

2010, p. 21-22). 

Um quarto modelo é apresentado por Philippe Portier, este que vamos apenas 

apontar, uma vez que procuraremos detalhá-lo mais adiante. Tal modelo é trabalhado 

por Charles Taylor, que visa manter a autonomia do político, enquanto alarga o 

espaço religioso, privilegiando “novas formas de solidariedade social” (PORTIER, 

2010, p. 22). Voltaremos a ele em momento oportuno. 

 A questão do político, tema que tonaliza os debates sobre a laicidade, 

diferenciando-se daquele outro sobre a secularização, que, normalmente, aponta para 

questões culturais e da perda de legitimidade social do discurso religioso , é retomado 

por Philippe Portier, em “Regulação Estatal da religião na França (1880-2008): 

Ensaio de periodização” (PORTIER, 2010b). Para o autor a ideologia das Luzes se 

caracteriza pela retirada da lei divina do reino dos homens, sob a égide da 

secularização, produzindo uma dupla ruptura. A primeira “diz respeito à concepção de 

                                                        
97 Mantivemos o verbete original do autor. 
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sujeito”, cuja passagem se daria de um homem dependente de Deus, como sua 

criatura, para um homem como “um Deus por ele mesmo”, deixado a si mesmo. A 

segunda ruptura tem em vista a “concepção de poder”, em que a lei divina deixa de 

fundar a lei dos homens, que se desenvolve a partir do direito positivo (PORTIER, 

2010b, p. 1). O que se requer da nova ordem é encontrar uma maneira que permita aos 

humanos viverem juntos a partir de um ordenamento imanente, fundado num 

assujeitamento que proteja as liberdades (de consciência, de expressão e de 

propriedade) (PORTIER, 2010b, p. 2). 

 Ora, devemos notar que a antiga ordem religiosa da sociedade não 

desapareceu, como diríamos hoje, “por decreto”, mas exigiu arranjos, que não apenas 

variaram de lugar para lugar, como dentro de uma mesma sociedade ao longo do 

tempo. É por conta destas variações dos arranjos dos modelos de laicidade que 

autores, como Philippe Portier, permitem propor inúmeros modelos, que se colocam 

todos sob a égide do conceito laico. Tal variação modelar permite dizer que a forma 

encontrada por países como a Bélgica, Países Baixos e Alemanha seria a da 

cooperação, na qual os Estados buscam estabelecer parcerias tendencialmente 

igualitárias. Em países como a Dinamarca, a Grécia e a Inglaterra, seria da 

confessionalidade, nos quais haveria maior homogeneidade religiosa, permitindo ao 

Estado privilegiar aquela ali constante. A França, por conta de suas guerras de religião 

e pelas influências filosóficas, que já apontamos anteriormente, optou por uma 

fórmula separatista de cunho anticlerical. Anticlericalismo este que não deve ser 

confundido, segundo Philippe Portier, com antirreligiosidade.  

 A “lógica de separação” laica, segundo o autor, traz consigo uma paixão 

irreligiosa, constante na Revolução Francesa. No entanto, diante das limitações do 

Estado em impor uma ordem com a exclusão da religião, a França do século XIX 

buscará novos arranjos laicos, verificando ajustes entre a concordata e o anti-

catolicismo, influenciado pelas ideias de Diderot e Voltaire, de cunho intransigente. 

Desta maneira, “é sobre o único poder do Estado, longe das mediações sacrais 

instituídas pelos regimes precedentes, que se deve estabelecer a nova ordem das 

coisas” (PORTIER, 2010b, p. 3). Caberia ao Estado Republicano francês não apenas a 

ordem pública, como a moral, pois “o Estado é o lar da unidade moral da nação”, diria 

Charles Renouvier citado por Philippe Portier. (PORTIER, 2010b, p. 3) Então, 

haveremos de ressaltar, a partir desta leitura proposta pelo autor, o modelo laico 

francês ao propor a separação radical da Igreja e do Estado republicano, promove um 
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duplo movimento, de ordem cultural e de ordem política. Assim, pela perspectiva 

oferecida ao modelo francês, a laicidade na França não pode se ater apenas ao modelo 

político de separação, mas de um novo ordenamento cultural. 

 Este modelo de laicidade francesa estabelece-se fincando na separação entre o 

público e o privado, a partir da soberania do Estado. Desta maneira, ainda que a esfera 

privada não seja absorvida pela esfera pública, o Estado traz consigo um determinante 

moral, mesmo que advogue a liberdade de consciência. No século XX, como já 

fizemos notar a partir dos trabalhos de Jean Bauberót, vemos emergir uma crítica ao 

Estado soberano98, cuja tarefa, segundo Philippe Porter, seria a de garantir a liberdade 

negativa, sendo, então, “pedido, sem que seja obrigado a abdicar de sua soberania ou 

mesmo reinstalar o quadro concordatário, conceder às instituições (e às entidades) 

religiosas o benefício de um reconhecimento verdadeiramente positivo” (PORTIER, 

2010b, p. 5). Diante desta mudança das relações de forças, abre-se à possibilidade de 

uma “laicidade de diálogo [...] que tem como característica associar novamente o 

privado e o público” (PORTIER, 2010b, p. 5). Poderíamos, talvez pensar aqui numa 

ressignificação da esfera pública a partir de um conceito de sociedade civil. O Estado 

passa a reconhecer seus limites efetivos no controle da totalidade dos problemas, 

diríamos, sem tomar recurso nas ideologias totalitárias. A crise do Estado, então 

vigente até o início do século XX, promove uma crise de unidade, ou “obsessão de 

desunião”, o que acarreta não apenas um tendência fragmentária, como também de 

discriminação de populações marginalizadas, ou, “que acampam nas portas da 

cidade” (PORTIER, 2010b, p. 7). 

 Assim, podemos pensar que, sob a égide da laicidade, não devemos apenas 

nos restringimos a pensar nos grupos religiosos e na necessidade do Estado em agir 

em prol de uma unidade social, mas pensar na unidade social que passa pelo 

reconhecimento daqueles que estão à porta e que se fazem portadores de crenças 

religiosas diferentes. Lembrando Jürgen Habermas, Philippe Portier recoloca as 

palavras do filósofo alemão: “A igual coexistência dos estilos de vida não deve 

engendrar uma vida separada. Ela requer, ao contrário, a integração dos cidadãos nos 

marcos de uma cultura constitucional compartilhada” (HABERMAS, apud, 

PORTIER, 2010b, p. 10). Para os fins de nosso trabalho permaneceremos aqui, neste 

                                                        
98 Mais adiante, Philippe Portier nos falará de uma “passagem da ‘modernidade triunfante’ a uma 
modernidade incerta”, a qual permitirá se ao Estado que considere “os homens naquilo que eles têm em 
comum, rejeitando para a esfera não-estatal a expressão de suas diferenças” (PORTIER, 2010, p. 6). 
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ponto onde a laicidade há de poder ser um modelo que visaria o reconhecimento dos 

que estão à porta da cidade. 

  “Ao se designar a laicidade [...] há dois princípios essenciais de 

liberdade e de neutralidade que o Estado liberal, que as sociedades democráticas 

colocam em operação a fim de respeitar a opinião particular dos cidadãos em matéria 

de concepção da vida” (WILLAIME, 2011, p. 3), assim ressume Jean-Paul Willaime 

seu trabalho sob o título de “As evoluções na Europa de uma laicidade de 

reconhecimento e diálogo”. Claramente, o presente trabalho soma-se aos demais que 

buscam numa laicidade de reconhecimento um modelo que, preservando o Estado 

soberano, abra diálogo com os valores e crenças na sociedade. Diferentemente de 

outros autores que circunscrevem o problema da laicidade na relação entre um Estado 

e as diversas religiões ou crenças que estão presentes na sociedade, Jean-Paul 

Willaime toma a Europa como espaço de múltiplas diversidades. Desta maneira 

aponta cinco elementos “constitutivos da experiência histórica da Europa” 

(WILLAIME, 2011, p. 4). 

 Primeiramente, o fato de que a Europa não é apenas rica em diversidade 

religiosa, mas de tantas outras tradições, inclusive filosóficas. A Europa proporciona, 

assim, uma dialética entre dúvida e fé, entre a crença e a razão, que permitiria, neste 

continente, o entrecruzamento entre os que creem com dúvida, os que duvidam 

crendo, os religiosos com pouca fé e os sem religião que creem. No solo do mesmo 

continente, podemos perceber a presença da intransigência religiosa e da 

intransigência antirreligiosa. Como segundo ponto, o autor destaca que a Europa tem 

debatido por longo período a autonomia dos poderes políticos e religiosos e as tensões 

e conflitos entre estes dois poderes. Em terceiro lugar, a história da Europa tem sido 

marcada pelos conflitos confessionais, exemplificados pelas cruzadas, guerras de 

religião e antissemitismo. O quarto elemento, esquecido por inúmeros pesquisadores, 

está no fato de que já se derramou muito sangue ali em nome da religião e em nome 

da ausência da religião. Como nos fala Jean-Paul Willaime: 
o ateísmo de Estado é traduzido pelos crimes e pelas perseguições [...] a 

Europa é também a história da pacificação das violências religiosas e 

antirreligiosas, a história da emergência de sociedades democráticas 

respeitantes da liberdade de consciência e de pensamento e do pluralismo 

confessional (WILLAIME, 2011, p. 5). 
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 Por conta de todo este passado conflituoso, cujas motivações tanto foram 

religiosas como não religiosas, permitiram às sociedade daquele continente 

reconhecer o diálogo entre os poderes temporal e espiritual a partir de uma laicidade 

de reconhecimento, que “não apenas permita a expressão de tais diferenças e 

divergências, mas também represente os planos necessários à via democrática em 

meio a sociedades plurais. Tal é a condição de viver-juntos nas sociedades 

multiculturais e multiconviccinoais” (WILLAIME, 2011, p. 6). Por fim, o último 

elemento aponta para o fato que as identidades nacionais europeias foram e 

continuam a ser marcadas pelas dimensões religiosas.  

 Se a Europa é marcada por esta pluralidade determinada pela existência de 

múltiplas sociedades organizadas em torno e dentro de inúmeros Estados, mas que 

reclamam o viver-juntos, também haveremos de pensar em laicidades, na expressão 

plural deste modelo. Embora as laicidades sejam expressões de arranjos locais, 

podemos pensar em princípios comuns, como o fato que visa a emancipação das 

instituições públicas das determinações religiosas. Mas, ainda que sejam diferentes 

entre cada sociedade, são formas “diferentes de neutralização política das religiões” 

(WILLAIME, 2011, p. 7). Também Jean-Paul Willaime entende que, em sociedades 

pluralistas e democráticas, a laicidade se referencia na liberdade de consciência e 

pensamento, na igualdade de direitos de todos os cidadãos e autonomia do estado em 

relação às religiões.  

 Diante deste solo comum, a estes princípios de base apontados logo acima, e a 

história da Europa marcada pelo pluralismo e os embates que se deram em torno das 

diferenças e das divergências religiosas e não religiosas, o autor se volta para uma 

proposição de uma laicidade de reconhecimento e de diálogo. Sua proposição passa 

pela percepção de três tipos de relações entre Igreja e Estado na Europa. O primeiro 

tipo daqueles países que têm uma Igreja nacional ou de Estado; o segundo, os países 

que se caracterizam pela separações e reconhecimento; e o terceiro pela separação de 

abstenção. No primeiro tipo estão Bulgária, Dinamarca, Reino Unido, Malta, etc. No 

segundo tipo Alemanha, Bélgica, Espanha, etc.; o terceiro está França e Países 

Baixos. Ainda que aponte para tipos diferentes de laicidade na Europa, o autor 

justifica sua preferência pela laicidade de reconhecimento, segundo quatro razões: 

primeiramente, pois toma como referência os três princípios fundamentais da 

laicidade (liberdade, igualdade e autonomia do Estado). Segundo, pois reconhece a 

religião como fato social, como realidade com quadros jurídicos particulares. 
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Terceiro, “pois nos Estados seculares dos países europeus, o respeito da neutralidade 

pelos poderes públicos não interditam as possibilidade diferenciais de registros e de 

reconhecimento ligados a certos critérios a respeitar” (WILLAIME, 2011, p. 14). 

Quarto, grande parte dos Estados europeus reconhece a contribuição que as religiões 

oferecem à sociedade e ao bem comum. Desta maneira, a laicidade de 

reconhecimento não visa neutralizar as ações e contribuições sociais das religiões. Por 

fim, um quinto ponto, como que somando aos demais, poderíamos dizer que a 

laicidade de reconhecimento reconhece os limites do Estado moderno e o reclame da 

sociedade em voltar-se para o diálogo que envolve inclusive aquele entre o Estado e 

as religiões.  

Jean Bauberót e Philippe Portier nos apresentam uma leitura da crise do 

discurso moderno, Iluminista, como esgotamento, que abre a uma busca de um novo 

modelo de Estado, portanto, um novo modelo de laicidade, mas, isto não significa que 

são vozes unânimes, ou mesmo, homogêneas. Ambos os autores, contudo, permitem-

nos um olhar para a laicidade francesa, e outras, pela perspectiva histórica, e para o 

modelo separatista de viés anticlerical, o qual vigorou na Revolução. Contudo, 

segundo estes autores, este modelos sofreu mutações no tempo, sendo atualizado de 

tal modo que nos permite perceber a possibilidade de uma laicidade de 

reconhecimento. Se esta leitura não representa o discurso unânime na França, 

podemos buscar as vozes contrárias, entre elas a de Henri Pena-Ruiz, uma voz 

discordante desta laicidade atualizada como reconhecimento, ou, dita de outra forma, 

da “laicidade aberta”.  

Em uma carta aberta, a partir da questão da laicidade, Henri Pena-Ruiz abre-a 

dizendo: “A laicidade vai mal” (PENA-RUIZ, 2014, p. 1). Em contínuo, o autor traça 

uma linha divisória entre si e aqueles que aos quais chama de inimigos da laicidade e 

os falsos99 amigos desta. Este recorte encaminha o autor, também, no sentido de 

reparar o vocabulário, denunciando a artificialidade inventiva de uma “laicidade 

aberta”, a qual se contraporia a uma “laicidade combativa”, fazendo convergir à 

expressão primeira com as falas dos traidores da laicidade, os faltos de coragem. De 

acordo com o Henri Pena-Ruiz, estes inimigos da laicidade defendem o retorno da 

religião, visando obter vantagens pessoais. O recorte estabelece uma nítida 

                                                        
99 Percebe-se um recorte entre o verdadeiro e o falso, entre o amigo e o inimigo, onde Henri Pena-Ruiz 
se coloca como amigo da verdadeira laicidade (PENA-RUIZ, 2010). 
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segregação entre o verdadeiro e o falso, o amigo e o inimigo, o corajoso e o covarde, 

dividindo o mundo entre a direita e a esquerda cidadã. 

Henri Pena-Ruiz, claramente, se reporta ao Iluminismo Revolucionário 

quando diz que: 
Há de lembrar a todos os administradores que a sua humanidade não se 

reduz à sua filiação a uma religião, que são homens e cidadãos antes de ser 

muçulmanos ou católicos. Os cidadãos portadores de vontade geral , ou seja, 

uma faculdade de querer o que é bom para todos e não apenas o que não 

vale a não ser para si (PENA-RUIZ, 2014,  p. 3). 

 O que reclama o autor é a confusão de alguns governantes eleitos que não 

separando o cargo público da crença religiosa, abandonam não apenas a neutralidade, 

mas o dever de Estado. Antes de visar o bem comum, voltam-se ao bem particular. 

Neste momento se aproxima do conceito que adota para a laicidade, ao dizer que 

“uma política republicana deve visar apenas o interesse geral, comum a todos [...] 

mostrando que a República não se contenta em proclamar o universalismo, mais 

também dar vida concreta a ela” (PENA-RUIZ, 2014,  p. 3). Como exemplo, caberia à 

República aplicar recursos na educação, cultura, saúde, habitação, que beneficie a 

crentes e não crentes. Além disto, “alguém que tendo a pretensão cívica ou ética deve 

poder se universalizar para ser recebível” (PENA-RUIZ, 2014, p. 5). O que Henri 

Pena-Ruiz está propondo é que a divisa, entre o privado e o público, seja estrita, 

marcando a porta da casa o umbral que segrega o particular do universal. Em sua 

aparente visão, tanto o Estado, quanto a sociedade civil devem estar submetidos a esta 

universalidade indistinta. Haveria uma exigência laica que se estende além do direito, 

sendo ela uma alavanca de emancipação, marcada por um jogo de palavras em 

francês: “un élève que s’élève”, isto é, “um estudante que se eleva” (PENA-RUIZ, 

2014, p. 6). Fazendo soar um discurso prenhe de discriminação e preconceito. Mas o 

mais importante a sublinhar na defesa que faz de um laicismo separatista está na 

pretensão de uma concórdia pela via da submissão neutralizante das diferenças, 

inclusive de crenças.  

Conforme temos procurado ressaltar, algumas palavras ao reportarem a 

conceitos articulam ideologias, construções teóricas que pretendem mais do que 

apenas descrever fenômenos, prescrever comportamentos. Não basta apenas dizer que 

a laicidade pressupõe a “liberdade de consciência”, a “igualdade entre cidadãos”, a 

“neutralidade e separação do Estado em relação aos determinantes religiosos”, a 
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“esfera privada” e a “esfera pública”. Todas estas palavras são conceitos que se não os 

ligarmos aos sentidos não tornará claro qual a construção teórica e seu imaginário 

social. Henri Pena-Ruiz nos fornece um quadro alternativo às laicidades de 

reconhecimento, por meio do qual podemos perceber a defesa contundente de uma 

laicidade separatista anticlerical que evoca sentidos para aquelas palavras-conceito 

diferentes das propostas por aqueles que apresentam outros modelos de laicidade. 

No prólogo de seu “A laicidade” (PENA-RUIZ, 2002), o referido autor nos 

oferece uma indicação para os sentidos que conferirá a certas palavras, tornando-as 

conceitos valiosos em seu discurso. Assim, “o poder político [...] como se diz em 

latim res pública [...]” é aquele que há de ser neutro sob a perspectiva confessional, 

enquanto entende a palavra “neutro” a partir de seu sentido latino, igualmente, ou seja 

“nem um e nem outro” (PENA-RUIZ, 2002, p. 9). A esfera pública deve ter uma 

relação de abstenção negativa com as diversas confessionalidades100, “nem... nem”, o 

que seria a garantia de imparcialidade tal que qualquer um e todos possam se 

reconhecer na república, aquela em que todos os membros são iguais. Neste texto, não 

se mostra claro, ainda, quais os limites da “esfera publica”, ou seja, qual o espaço de 

soberania da res publica, assim como não definiu cristalinamente o que significa com 

“igualdade”. A questão, contudo, que transparece é que a res publica não é apenas o 

espaço da igualdade formal, mas efetiva, em que os valores e crenças privadas são 

particularizadas e neutralizadas.  

Deste ponto, ainda obscuro, propõe o primeiro “esboço do princípio de 

laicismo [...]: o que é só de alguns não pode se impor a todos e as referências comuns 

tem que estar isentas de qualquer tutela que possa consagrar um privilégio” (PENA-

RUIZ, 2002, p. 9-10). Henri Pena-Ruiz utiliza, aqui, a palavra laicismo e não 

laicidade, o que aponta para, segundo se convenciona no debate acadêmico, uma 

diferença entre um modelo de relação entre Estado e Igreja e uma ideologia de defesa 

contundente de exclusão da religião da res publica, conforme já vimos anteriormente 

em Norberto Bobbio e Micheline Milot. Seu laicismo toma duas condições como 

base: primeiramente, a soberania popular do Estado, isto é, o poder público é 

                                                        
100 “[…] o espaço laico desta maneira compreendido não é pluriconfessional, mas não confessional.” 
(PENA-RUIZ, 2003, p. 13) “O espaço laico assim concebido não se constrói por uma adição de 
diferentes ‘coletivos’, mas por colocar em valor um plano de referência que os transcende sem os 
negar, pois pertence a ele as exigências totalmente diferentes dos que o constitui” (PENA-RUIZ, 
2003b, p. 23). 
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atribuído a todos; segundo, que cada um deve escolher suas crenças privadas e 

distanciar-se delas na esfera pública. 

Devemos notar que a proposição contida no laicismo de Henri Pena-Ruiz não 

difere, quanto a um dos sentidos apontados para este modelo, daquela de outros 

propositores, ou seja, “o que está em jogo é a possibilidade de um mundo comum aos 

homens” (PENA-RUIZ, 2002, p. 10). O que muda, entretanto, são os fundamentos e 

técnicas privilegiados pelos autores para a edificação desta comunidade humana. O 

laicismo de Henri Pena-Ruiz assume a violência do poder político como antecipação a 

uma violência religiosa, “que possa unir os homens a despeito da diferenciação 

espiritual, implicando na exclusão a priori de todo tipo de privilégio e antecipa assim 

a violência que poderia resultar dele” (PENA-RUIZ, 2002, p. 10). Se até este 

momento sua defesa da laicidade se dá comprometendo-se com o laicismo, uma 

ideologia beligerante de defesa intransigente da separação radical e da 

instancialização privada da religião, mais adiante volta-se para a laicidade ao dizer 

que “a laicidade se refere ao princípio de unificação dos homens no seio do 

Estado”101, que implica na diferenciação entre a esfera privada, na qual o homem 

pode escolher suas convicções particulares, e a esfera pública (PENA-RUIZ, 2002, p. 

11). Mas, de maneira contígua, a laicidade é marcada por uma ruptura102 radical com 

uma cultura que se abandona, a cristã, justificando, em certo sentido uma violência do 

Estado laico contra aqueles que se opõem às mudanças da modernidade (PENA-

RUIZ, 2002, p. 13). 

O ideal laico, como diz Henri Pena-Ruiz, encontraria sua genealogia no laos 

da Pólis grega. Para o autor, o laos em sua unidade, de onde vem a palavra latina 

“laicos”, seria um conceito que se fundaria na igualdade dos cidadãos da Pólis, 

igualdade esta que toma como base a liberdade de consciência103. Mais adiante, nos 

                                                        
101  “[…] o ideal laico e da laicidade como emancipação simultânea de pessoas, do Estado e das 
instituições públicas. A noção de laicidade recobre um ideal universalista de organização da cidade e o 
dispositivo jurídico que, por sua vez, se funda sobre si e a realiza. A palavra que designa o princípio de 
laicidade faz referência à unidade do povo, no grego laos, entendido como realidade indivisível, isto é, 
excluído de todo privilégio. Uma tal unidade de funda sobre três exigências indissociáveis: a liberdade 
de consciência correspondente a emancipação pessoal, a igualdade de todos os cidadãos sem distinção 
de origem, de sexo, ou de convicção espiritual e a visão do interesse geral, como a única razão de ser 
do Estado” (PENA-RUIZ, 2003, p.13). 
102 “A laicidade, conquista em muitos aspectos de uma cultura marcada pela religião cristã, é neste 
sentido uma ruptura com a tradição ocidental […].” (PENA-RUIZ, 2003b, p. 15) 
103  É absolutamente estranha esta passagem proposta por Henri Pena-Ruiz. O pesquisador não 
encontrou em lugar algum a possibilidade de se pensar numa “liberdade de consciência” no homem 
grego do século V a.C. Lembramos, outrossim, o trabalho de Benjamin Constant (CONSTANT, 2002), 
sobre a “Liberdade dos antigos comparada com a dos modernos”, na qual o autor francês nos fala que 
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fala que “a unidade de referência do laos não tem outro fundamento que a igualdade 

das convicções de seus membros: impede que uma confissão particular seja tomada 

como uma norma geral e se constitua na base de um poder sobre a totalidade”104 

(PENA-RUIZ, 2002, p. 18). A despeito destas aproximações apresentadas aqui, e por 

conta delas, propõe para a laicidade os seguintes termos: “a laicidade afirma a 

unidade do povo que baseia-se na liberdade e igualdade de direitos dos homens que a 

compõem. A liberdade em jogo é essencialmente a liberdade de consciência, a qual 

não está submetida a nenhum credo obrigatório” (PENA-RUIZ, 2002, p. 18)105. Na 

comunidade laica, todos concordam que o credo religioso é assunto privado. Desta 

maneira, reforça que há de ter um recorte entre a esfera pública e a privada, a primeira 

marcada pela lei comum e a segunda pela liberdade de consciência e convicções 

pessoais (PENA-RUIZ, 2002, p. 18) Neste momento há de se perceber que o privado 

quase que há de ser limitado à esfera da intimidade, e não mais do que isto.  

A laicidade, conforme sua defesa, traz consigo o sentido de autonomia, isto é, 

o regime da lei que, supostamente, implica no consentimento de cada cidadão numa 

ordem comum. O significado pleno da autonomia integra duas facetas, a 

político/jurídico e a ética/cívica. O conceito de autonomia político/jurídico é tributário 

ao conceito grego antigo, ou seja, autônomo é o povo que se submete às leis auto-

impostas. O conceito ético/cívico diz respeito ao reconhecimento da origem da lei a 

que se submete, grosso modo, que advém da soberania popular. Por esta segunda via, 

então, a liberdade de consciência e igualdade de direitos são suportados na autonomia, 

                                                                                                                                                               
os antigos não tinham liberdade individual, de consciência, mas sua liberdade era política, isto é, de 
pertencer a uma cidade que se impunha suas próprias leis. O conceito de liberdade de consciência surge 
muito mais tarde; conceito cuja genealogia está fortemente fundada no cristianismo medieval e 
protestante. Passa-nos a impressão de uma leitura anacrônica proposta pelo autor, que lê a experiência 
grega como se aqueles homens fossem nossos contemporâneos.  
104 Procuraremos no transcurso de nosso trabalho, em momentos oportunos, discutir esta leitura que nos 
parece ser equivocada. Procuraremos demonstrar evidências que na Grécia antiga o laos, o povo, o 
homem grego que haveria de trabalhar, em oposição aos aristocratas e plutocratas, estavam afastados 
do poder político. O poder politico era exercido por aqueles homens que tinham heranças (kleros), e 
que não precisavam exercer atividades manuais, podendo se dedicar às atividades políticas, com o uso 
da palavra. Nas guerras, o laos, eram os combatentes indistintos e comandados pelos kleros, portanto, 
além de marginalizados politicamente, estavam sujeitos aos poderes de alguns. Desta maneira, pode 
nos parecer que Henri Pena-Ruiz produz um mito do laos, como tal, enaltecendo e desenraizando o 
povo de sua posição subalterna, sabendo que a liberdade de consciência na Grécia não existia antes, a 
liberdade política era o direito de obedecer leis auto-impostas, isto é, por aqueles que podiam ser 
cotados como cidadãos, a saber, os que não trabalhavam para subsistir. 
105 “[…] a laicidade não está na ordem de uma opinião particular, mas constitui uma condição de 
possibilidade […] a possibilidade de um mundo comum aos homens que se coloca em jogo […] a visão 
de que pode unir os homens por conta de suas diferenças espirituais conduz a excluir a priori todo tipo 
de privilégio, e prevenir também a violência que poderia resultar.” (PENA-RUIZ, 2003b,p. 11) 
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o que torna a liberdade e a igualdade submissas à autonomia 106 , isto é, à face 

político/jurídica e à ética/civil (PENA-RUIZ, 2002, p. 19-20). Portanto, é tão somente 

no Estado e pelo Estado, a res publica, que a laicidade encontra seus fundamentos e 

existência, tal que possa realizar a liberdade e igualdade, que articulem a unidade e o 

bem.  

Uma vez que é apenas e tão somente pelo poder soberano que a laicidade pode 

realizar seu fim, um mundo comum aos homens, por meio da liberdade de consciência 

e igualdade de direitos, autônomos numa res publica, num Estado que se desvincula 

da tutela religiosa, o clero religioso torna-se um opositor à laicidade. Sua oposição se 

dá pois todo o clero traz consigo um projeto de poder (PENA-RUIZ, 2002, p. 21). O 

Estado laico há de se opor a este projeto de poder religioso e libertar, igualmente, a 

espiritualidade que pode se realizar tanto pela fé, quanto por outras vias, como pelas 

as artes. Importante notar que, na conceituação laicista da laicidade do autor, a 

religião não pode exercer nenhum papel social ou político, sendo excluída do debate 

público, ou seja, “as autoridades eclesiásticas em um país laico não são atores com 

um estatuto jurídico reconhecido, antes, apenas polos espirituais que cada cidadão é 

livre de reconhecer, ou não, como autoridades” (PENA-RUIZ, 2002, p.25). 

Segundo a proposição de Henri Pena-Ruiz, a liberdade de consciência e a 

igualdade de direitos se associam na unidade do laos e toda atividade privada que se 

coloca na esfera pública é um obstáculo a esta união. Em sequência, há a defesa da 

liberdade laica muito aproximada da liberdade positiva de Isaiah Berlin, como aquela 

que se realiza numa igualdade que transcende a formal, numa abertura ao universal. A 

tentativa de um indivíduo, que se coloca na esfera pública apresentando valores e 

crenças que chama de privadas, é um obstáculo violento à laicidade (PENA-RUIZ, 

2002, p.27), obstáculo este que será enfrentado de maneira violenta. Assim, o 

laicismo anticlerical de Henri Pena-Ruiz pode, realizar como violência contra seus 

opositores, legitimamente. A legitimidade do uso da violência pelo poder soberano se 

efetua sob a proposição de uma “devolução”107 do poder àquele que este foi negado 

(PENA-RUIZ, 2002, p.63). 

                                                        
106 “[…] soberania popular e soberania individual são recíprocas desde o momento em que nada se 
interpõe entre a vontade geral e o cidadão dono de seus pensamentos.” (PENA-RUIZ, 2002, p.25) 
107 “O laicismo é a devolução do poder público à totalidade do povo soberano” (PENA-RUIZ, 2002, p. 
63). Isto deveria significar que algum dia o laos foi soberano e outros poderes, o clerical, tomou dele. 
Esta posição do autor apenas é possível entender a partir da perspectiva de que o laos grego foi livre e 
igual na antiguidade, mas que os religiosos cristãos agiram contra estes direitos e os sequestraram. Mas 
devemos lembrar a Grécia deixou de ser livre no quarto século antes de Cristo e o cristianismo apenas 
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Não obstante esta defesa de justa violência do Estado laico, ao perceber a 

ameaça conferida pelas diferenças que se colocam na esfera pública, no sentido dado 

pelo autor, o mesmo propõe que  “o ideal laico visa precisamente a unidade primeira 

do povo soberano, fundado sobre a estrita igualdade de direitos de seus membros [...] 

ela sublinha a referência ao bem comum, à república, como fundamento e horizonte 

da democracia” (PENA-RUIZ, 2003b, p. 28). O horizonte laico, que se funde ao de 

democracia republicana, é aquele que “qualquer um descobre em si quando cultiva as 

exigências de um pensamento liberto de toda tutela, susceptível de se abrir à 

universalidade” (PENA-RUIZ, 2003b, p. 39). Tal universalidade estaria num 

ordenamento legal-jurídico, tendo em vista que “a laicidade da sociedade civil [...] 

significa essencialmente que as regras da vida comum, consignadas pela lei, tornam 

passível a liberação da tutela religiosa [...]” (PENA-RUIZ, 2003b, p. 99). Assim, 

entendemos que podemos aproximar o laicismo separatista anticlerical de Henri Pena-

Ruiz aos modelos de liberdade positiva e tolerância como permissão, muito avesso ao 

reconhecimento das diferenças e fortemente fundado na crença universalista 

unitarista. 

No entanto, apenas tomar estas referências diria pouco do trabalho de Henri 

Pena-Ruiz, que tem o mérito de pensar a laicidade em meio de um problema 

fundamental para as sociedades com Estado: a possibilidade de vida comum. 

Conforme pudemos apontar anteriormente, esta percepção de uma demanda por uma 

vida comum, articulada em uma liberdade de consciência, com igualdade diante de 

direitos comuns,  considerando a pluralidade divergente das crenças e valores que 

estão em operação nas sociedade modernas, e um Estado que tomando certas 

distâncias das preferências privadas pode se desvincular dos reclames particularistas, 

não é, sobretudo, exclusivo deste autor. A proposta que este traz para o modelo laico, 

permite-nos perceber que as referências ideológicas que estão imbricadas aqui 

apontam para soluções distintas. Sua solução exclui a experiência, como diria 

Willaime, plural que vive a Europa e que a França de Pena-Ruiz parece renegar. 

Também não parece presente em seus trabalhos claras possibilidades de 

questionamento ao modelo de Estado soberano moderno. O Estado parece ser 

                                                                                                                                                               
alçou a posição de Religião do Estado a partir do quarto a quinto século depois de Cristo. Seríamos 
mais fieis se pudéssemos dizer que a soberania popular nunca se realizou neste planeta nos lugares 
onde houve alguma forma de poder civil-religioso, até nossos dias. Seria um ideal a conquistar e não a 
obter devolução. Assim, a justificativa belicosa do laicismo de Henri Pena-Ruiz fica sub judice, ou 
deve ser relativizada ao discurso dos poderes que obtêm vitória. 
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preservado, enquanto critica a laicidade que se desvia do ideal, ou seja, “a laicidade 

vai mal”, enquanto o ideal laicista deve ser ratificado, como solução para os 

desarranjos na sociedade. Henri Pena-Ruiz não parece perspectivar uma crise de 

modernidade, mas uma crise de abandono da modernidade.  

Todavia, talvez, o que devemos notar é que o Estado soberano tem-se 

ressentido do esgotamento dos princípios preconizados pelo Iluminismo radical e pelo 

liberalismo de viés utilitarista, cujos limites de sua legitimidade perpassou o século 

XX. Os modelos de Estado e de sociedade, baseados em princípios unitaristas, por 

que não dizer, monistas, que fundam o Estado soberano ou ao Mercado livre, são 

confrontadas com reclames de indivíduos e grupos que se colocam como vozes 

legítimas na sociedade civil. Tais vozes e gestos legítimos resistem à necessidade 

trágica de submissão a uma ordem da qual não participam ativamente. 

Os princípios sobre os quais repousam a laicidade estão em ampla medida 

definidos, apontando para a separação do Estado e da Igreja, a neutralidade daquele, 

que há de significar um igual trato das diferentes crenças. Estas definições, contudo, 

não tornam menos complexas as relações entre crenças e valores privados de 

indivíduos que pretendem uma vida comum em sociedades democráticas e plurais. 

Uma das vias para esta pacificação das diferenças e das divergências é aquela 

apresentada por Henri Pena-Ruiz, que aponta para a exclusão pública de toda 

manifestação de crenças e valores privados, imperando uma igualdade não apenas 

formal, mas efetiva. Outra perspectiva é do reconhecimento na esfera pública dada 

pela sociedade, sob a governança do Estado, de uma dinâmica plural. Este é o sentido 

que nos oferece o modelo de laicidade apresentado por Charles Taylor e Jocelyn 

Maclure, em “Laicidade e liberdade de consciência” (TAYLOR e MACLURE, 2011). 

 Em sociedades em que a liberdade de consciência é articulada com a 

igualdade de direitos que “fomentam o desenvolvimento de faculdades racionais das 

pessoas” (TAYLOR e MACLURE, 2011, p. 23), os indivíduos podem vir adotar 

conceitos diferentes para o que há de conceber como uma vida boa e comum. O ponto 

de vista adotado aqui é de uma sociedade civil não homogênea, plural, e de um Estado 

que deve ser neutro em relação às liberdades individuas e à igualdade de direito, 

inclusive de crer e expressar opiniões relativas às suas crenças, ou descrenças, 

religiosas ou filosóficas, e mesmo tendo o direito de definir  que entendem como uma 

vida boa em comum. Tendo como referência primária os trabalhos de John Rawls, 

Cahrles Taylor e Jocelyn Maclure entendem que o Estado deva ser a esfera de 
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consenso sobre aqueles princípios fundamentais que permitem uma justiça como 

equidade. Cabe à sociedade definir o que entende como justiça. Desta maneira, não 

cabe ao Estado ordenar hierarquicamente os conceitos sobre o mundo ou o que seria a 

vida feliz, a serem definidos na sociedade, devendo aquele adotar uma postura neutra. 

Portanto, “isto supõe que o Estado adote uma postura neutra não apenas a respeito das 

religiões, com também sobre as distintas ideias filosóficas que se apresentam como 

equivalente secular às religiões” (TAYLOR e MACLURE, 2011, p. 26). 

 O que há de se evitar pela perspectiva pluralista de uma laicidade de 

reconhecimento é da impregnação do conceito de secularismo no modelo laico. 

Enquanto o primeiro preconiza a “erosão da influência da religião nas práticas sociais 

e na forma de viver a vida pessoal”,  o segundo é um “processo por meio do qual o 

Estado afirma sua independência com respeito à religião” (TAYLOR e MACLURE, 

2011, p. 28). Desta maneira, o Estado laico não agiria na sociedade civil impondo 

restrições às crenças e suas manifestações, mas garantindo a liberdade de consciência 

com igualdade de direitos. Também não cabe ao Estado impor sobre a sociedade civil 

e sobre os indivíduos sua visão de mundo, como poderia ser defensável em um 

modelo secularizante. Desde esta perspectiva, Charles Taylor e Jocelyn Maclure 

propõem que “a laicidade é uma das modalidades de regime de governo que permite 

as Estados democráticos e liberais respeitar por igual os indivíduos que têm visões de 

mundo e esquemas de valores diferentes” (TAYLOR e MACLURE, 2011, p. 33), 

tomando por princípios sobre os quais a laicidade repousa: “da igualdade de trato e a 

liberdade de consciência, assim como em dois procedimentos que permitem a 

execução destes princípios, a saber, a separação da Igreja e o Estado, e a neutralidade 

do Estado com respeito às religiões” (TAYLOR e MACLURE, 2011, p. 34). 

 Devemos notar que o autor propõe pequenas e substanciais mudanças nos 

princípios laicos e suas articulações. Primeiramente, adota apenas dois princípios: a 

liberdade de consciência e a igualdade, que não é posta como que diante da lei, mas 

“no trato”, no tratamento dado aos indivíduos, tendo em vista que o privilégio dado ao 

conceito rawlsiano de justiça como equidade. Em segundo lugar, a neutralidade e a 

separação são procedimentos e não princípios. A neutralidade assim assumida pela 

via do pensamento de John Rawls visa manter as liberdades individuais, enquanto 

promove uma tal justiça que privilegia aqueles que são mais vulneráveis numa 

sociedade. Por conta destas sutis mudanças, podemos pontuar nas palavras dos 

autores o debate que eles buscam travar com Henri Pena-Ruiz, as diferenças entre 
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uma laicidade republicana (Pena-Ruiz) e uma laicidade liberal-pluralista (Taylor e 

Maclure): 
Parece possível diferenciar concretamente dois modelos ou tipos ideais de 

laicidade: uma laicidade ‘republicana’ e uma laicidade ‘liberal-pluralista’. O 

modelo republicano atribui à laicidade a missão de favorecer em demasia o 

respeito da igualdade moral e a liberdade de consciência, a emancipação dos 

indivíduos e o desenvolvimento de uma identidade cívica comum, o que 

exige o distanciamento das filiações religiosas e sua regulação à esfera 

privada. Por sua parte o modelo liberal-pluralista considera a laicidade um 

modo de governança cuja função é encontrar o equilíbrio ótimo entre 

respeito e a igualdade moral e a da liberdade de consciência das pessoas 

(TAYLOR e MACLURE, 2011, p. 50). 

 Grosso modo, poderíamos dizer que o modelo republicano busca um meio de 

garantir a vida comum por meio da igualdade moral no espaço público, que abrange o 

Estado e a sociedade civil. Enquanto o modelo liberal-plural admite as diferenças na 

sociedade civil o que exige uma governança mais complexa das divergências que 

estão presentes lá, ou seja, “os modelos liberais e pluralistas de laicidade procuram 

equilibrar, por uma parte, uma proteção ampla da liberdade de consciência e culto e, 

por outra, a igualdade de trato a todos os cidadãos, o que requer a neutralidade das 

instituições públicas” (TAYLOR e MACLURE, 2011, p. 61). Acentuam uma 

sociedade heterogênea, plural, com diversidade de crenças e valores, na qual os 

grupos e indivíduos confrontam-se uns com os outros e tais divergências não são 

resolvidos pelo artifício da igualdade na esfera pública, mas na governança de um 

Estado separado e neutro.  

 Por fim, podemos citar: 
A diversidade de crenças e valores que se impôs como uma das marcar 

estruturais das sociedades contemporâneas engendra frequentemente 

desavenças éticas e políticas que erodem, em graus distintos, o vínculo 

social. Uma das questões que dividem os cidadãos é a legitimidade das 

medidas de acomodação para permitir que determinadas pessoas cumpram 

suas crenças que demarcam das maiorias (TAYLOR e MACLURE, 2011, p. 

83). 

 Menos do que o exemplo específico do caso de Quebec, o que nos importa é 

uma concepção laica que reconhece as diferenças e as articula como liberdade de 

consciência individual e igualdade de trato (no caso dos autores), de tal maneira que 

opere em favor de uma justiça como equidade. Tal concepção se distancia da 
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liberdade negativa, isto é, daquela de um individualismo radical que em última 

instância hierarquiza a sociedade promovendo diferenças tais que se tornam 

intransponíveis e injustas, e também de um universalismo que assume uma esfera 

pública cujas diferenças são negadas em favor de uma legalidade que determina a 

moral pública, segundo uma liberdade positiva. Ambas as alternativas tomam como 

princípio de tolerância aquele criticado por Jacques Derrida e Olgária Matos, em que 

o Estado como poder soberano e o Mercado como agente de segregação diz: “tolero 

sua presença em minha casa, desde que você não viole quaisquer leis e normas que eu 

imponho em meu território.” Tais modelos ora evitam a injustiça por meio da coerção 

e da violência bruta, ora promovem desigualdades e injustiça social, segundo todas as 

críticas que apontamos anteriormente.  

 

1.2.5. Poder soberano e liberdade: reconhecendo os sem-religião como problema 

de pesquisa 

 

 Em vista das leituras apresentadas acima, podemos distinguir as teorias de 

secularização entre aquelas que preconizam o esvaecimento da religião (tese dura) e 

aquelas que apontam para a permanência de outro modo (tese suave). Podemos, 

também, cotar aqueles que entendem que às instituições religiosas resta um 

posicionamento mercadológico; outros que defendem a participação da religião no 

espaço público; há os que preveem uma religião individualizada, individualista sob a 

alcunha do “sheilaismo” e os que procuram pensar a religião segundo a tradição 

cultural dos povos e a vulnerabilidade sociogeográfica-histórica das populações 

determinando níveis de secularização e religiosidades diversos. As diferentes teorias 

de secularização anteveem novos espaços para o religioso, algumas defendendo o 

avanço da secularização de maneira inelutável e outras questionando tal mecânica 

linear e progressiva. A despeito deste olhar que busca interpretar, ou melhor ainda, 

antever o futuro para as religiões, podemos dizer que haveria certo consenso a 

respeito do solo sobre o qual se estabelecem tais arranjos.  

 Podemos destacar quatro temas básicos que, de uma forma ou de outra, os 

pesquisadores tomam como referência, a saber: o homem, a razão, a religião e a 

sociedade. O homem passa a ser visto como indivíduo, antes, o indivíduo é uma 

construção importante na modernidade, o qual atomizado vem a estabelecer modos de 

vida individualista. Além disto, podemos entendê-lo como autônomo e livre, tendo 



 121 

em vista que abandona sua sujeição às regulações religiosas, vindo a se submeter às 

leis que supostamente impôs a si mesmo. Encontramos duas concepções distintas para 

este novo homem: se, de um lado, torna-se livre das regulações religiosas, de outro, 

passa a estar submetido ao mundo da razão, instrumental. Restaria saber se tal razão 

instrumental não se autonomizou de tal modo que passou a impor ao homem um 

modo de pensar necessário e heterônomo. 

 O homem, supostamente, autônomo e livre, passa a fazer uso de uma razão 

instrumental, em um mundo mecânico e causal, sob o qual a razão exerce controle 

igualmente instrumental e burocrático, fundada em certa calculabilidade, que se 

impõe tanto como ordem econômica, quanto como ordem política, social e ecológica. 

A racionalização traduzida como secularização representa uma funcionalidade tal do 

mundo que tem como lógica a instrumentalidade do cálculo, das matemáticas, a qual 

pode prescindir do indivíduo. Estes movimentos, tanto do homem, autônomo e livre, 

como da razão, instrumental e burocrática, cooperam para que a religião perca sua 

posição de centralidade na ordem e estrutura do mundo, vindo a ocupar uma posição 

marginal, periférica, não mais sendo acatada como cosmovisão que institui e regula 

crenças, valores e práticas. A religião ao se mover do centro para a periferia, também 

se move do público para o privado108, vendo declinar juntamente seus determinantes 

simbólicos das crenças e valores. O espaço público definido pela sociedade civil se 

tornaria descentrado, pluralista – quanto às religiões – e profano. 

 Todas estas propostas, de uma maneira ou de outra, repousariam sobre uma 

compreensão otimista da história como progresso, relegando não apenas a religião, 

como qualquer outra racionalidade, às sombras da superstição. O homem moderno e 

secular se liberta da opressão pré-moderna, voltando-se para a luz da razão, 

instrumental, não menos opressora, podemos suspeitar. A religião que se privatiza se 

torna igualmente fragmentária, oferecendo uma multiplicidade de visões de mundo. 

Não é apenas a religião deixa de ser homogênea, como a própria sociedade, pois a 

esfera pública entendida como sociedade civil, também torna-se heterogênea, plural, 

fragmentária. A sociedade fendida entre o público e o privado, assim como entre o 

Estado, a sociedade civil, as religiões e a intimidade, promovem uma diferenciação, 

que poderíamos chamar, inclusive, de departamentalização do mundo. O Estado e as 

religiões se separam e se distinguem. O Estado passa a ser normatizado por leis 

                                                        
108 Não é pouco sinalizar que o mundo continuaria com um centro, o público a partir do Estado.  A 
ordem secular é, igualmente, uma ordem centralizada. 
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positivas, cujo suporte seria a soberania popular, operado por uma racionalidade 

instrumental e mundanizando-se, isto é, abandonando os referenciais transcendentes 

das religiões e privilegiando a normatividade imanente de uma linguagem calculativa. 

O Estado passa a ocupar o espaço central da sociedade, antes preenchido pela religião, 

o que não quer dizer que o faz sem se reportar aos capitais econômicos e culturais da 

tradição, antes, ao secularizar, adotá-los-ia e os teria como próprios. 

 Se podemos sintetizar desta maneira as pesquisas sociológicas por nós 

inventariadas aqui, devemos pontuar o campo de leitura filosófica que, igualmente, 

propusemos. Em linhas gerais os filósofos privilegiados nesta revisão entendem que 

há uma crise do modelo de sociedade, tendo em vista as críticas que a própria 

modernidade produziu. A secularização, na perspectiva filosófica, promoveu a crítica 

aos fundamentos metafísicos que a religião preconizava e que sustentava o cosmos 

grego-cristão. A filosofia percebeu que a crítica às metanarrativas e às meta-histórias, 

que ainda estavam articulando o discurso moderno, abarcou a própria razão moderna 

que passou a ser questionada. Uma vez que a razão, o homem e os discursos 

metafisicamente fundados são questionados, as certezas inquestionáveis são colocadas 

sub judice. No lugar destas antigas certezas (teológico-filosóficas), tais autores 

procuram no diálogo a construção de acordos razoáveis a partir de valores acordados 

como aqueles que melhor traduzem nossas disposições e desejos. Não mais instâncias 

superiores, quer sejam Deus, o Estado, a Sociedade, que aportem verdade e certeza, 

mas reconhecimento mútuo e diálogos intersubjetivos e como traduções. Em linhas 

gerias, e segundo o método particular de cada um, estes filósofos questionam o Estado 

e a Sociedade seculares em seus fundamentos transcendentes, tanto quanto o pretenso 

retorno da religião, sem, contudo, intencionar dissipá-los, mas desarticular aqueles 

dispositivos metafísicos que fundam as segregações, os cortes, as dominações, a 

violência. 

 No entanto, é o trabalho de Max Weber, segundo apresentação de Antônio 

Pierucci, que haveremos de destacar, inclusive sua leitura crítica à metafísica. Dentre 

as teorias aqui representadas, esta parece-nos ser aquela que volta seu olhar para o 

movimento interno no Estado moderno e secular. Conforme dissemos acima, as 

demais se preocuparam com a razão, o homem, a religião e a sociedade. Segundo a 

leitura de Weber, feita por Pierucci, o processo, não linear, teria promovido um 

movimento do poder político, desde uma ordem religiosamente instituída, até uma 

ordem suportada por um ordenamento legal positivo. Passa a realizar um afastamento 
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progressivo dos fundamentos metafísicos ainda presentes na modernidade jurídica, 

pela referência jusnaturalista prévia, até uma ordem positivada sobre o fundamento 

filosófico utilitarista. O Estado moderno, soberano, desempenha um papel crucial na 

secularização e Max Weber nos dá a pista deste movimento do poder político. 

 Entretanto, se pudemos lembrar, metaforicamente, que diz-se que o poder não 

conhece o vácuo, podemos, igualmente, pensar que a emergência do Estado soberano 

e moderno, de uma dada maneira, implicou na migração da religião do espaço público 

(res publica), para o espaço privado, tornando-se poder único e hegemônico nas 

sociedades modernas, a partir do qual a vida comum se organiza. O Estado corre o 

risco, e este se apresenta mais eminente nas formas mais radicais do pensamento 

político, de, ao pretender separar-se da religião, fundir-se a ela, tornando-se uma 

divindade artificial. O poder nas sociedades modernas continua, como desde antes 

dela, a se organizar a partir de um centro que marca as diferenças e segregações entre 

os dominadores e os dominados. Tal emergência, com respectivo movimento do 

religioso para a periferia, exigiu novos suportes, ou discursos legitimadores para o 

poder. Neste sentido, o indivíduo e a razão passam a exercer um papel inusitado na 

modernidade. Longe de tentar simplificar o complexo, buscamos dar relevo à 

centralidade do Estado soberano na modernidade secular, com sua racionalidade 

distinta daquela que operava quando o poder civil e o poder religioso se 

complementavam em milênios precedentes. O Estado suportado por uma linguagem 

própria da razão instrumental pretende ocupar o espaço central, antes preenchido 

pelas divindades, como poder soberano, único e indivisível, subordinando toda vida a 

si. 

 Se podemos perspectivar a secularização como um certo conhecimento que 

assume a centralidade do poder civil, com sua racionalidade própria, submetendo os 

demais poderes, e mesmo aos que se nega o poder, a si, então devemos imaginar a 

permanência de uma ordem hierarquizante do mundo, contrária à ideia de igualdade, 

isto é, um certo modo de pensar que justifica relações dissimétricas de poder, que 

pensa a Sociedade Civil, a Religião, o Indivíduo, etc., em seus respectivos espaços e 

suas respectivas atribuições no mundo, mas, subordinados ao poder soberano, o 

Estado. Se tal perspectiva é plausível, então, nos abre a possibilidade de pensarmos 

por outra via a laicidade, em seus inúmeros modelos. Assim, para pensarmos a 

laicidade, pareceu-nos imprescindível fazer notar os embates teóricos em torno de 

princípios a partir dos quais tais modelos se sustentam.  



 124 

 Destacamos dois: a liberdade e a tolerância, e deixamos para o interior de 

nossa pesquisa outros como a igualdade/desigualdade e o próprio conceito de Estado 

soberano, realista. Longe de apontar para um consenso sobre o sentido dos conceitos 

de liberdade e tolerância, buscamos mostrar como seus significados são apropriados 

pelos pesquisadores, visando à produção de discursos sobre os modelos de laicidade. 

Os modelos de laicidade, diferentes das teorias sobre a secularização, têm um caráter 

dinâmico, melhor ainda, relacional. Na maioria dos casos, não podemos pensar num 

modelo final de laicidade, num ideal para o qual se há de se dirigir, convergir ao final 

de uma história, que se iluminará diante de nós. Antes, devemos privilegiar os 

arranjos e ajustes contínuos nestas relações que têm como elemento hegemônico o 

Estado. Conforme apontamos, os modelos de laicidade movem-se no tempo e no 

espaço, isto é, conformam-se às demandas históricas e em cada sociedade. Assim, em 

sociedades mais plurais, onde a heterogeneidade apontada pelas teorias de 

secularização, é mais nítida, a defesa de uma laicidade de reconhecimento pode se 

tornar mais intensiva ou precisa. Quando, no entanto, o analista toma como referência 

sentidos mais universalizantes para a liberdade, a tolerância, o regime da lei, a 

autonomia como adequação, restringe o espaço privado e homogeneiza o público, 

apontando para a escolha de um modelo de laicidade idealizada, com pretensões 

metafísicas de verdade, que foi nomeada em certo momento como “republicana”.  

 A despeito destas diferenças, podemos perceber que os modelos de laicidade 

dizem respeito às relações entre Estado e religião, entre o público e o privado, às 

fronteiras difíceis de definir e de diferenciar o Estado e a sociedade civil, entre o 

privado e o íntimo, etc., tendo como como lugar de ordenamento destas relações o 

Estado. Não há uma porta que nitidamente separa os dois ambientes, o dentro e o fora, 

a casa e a rua, o nós e o eles, como gostariam certos metafísicos, aqueles que fazem 

do dualismo o ponto de vista de leitura do mundo. A laicidade há de ser tomada como 

um modelo relacional entre poderes e instâncias, que busca definir espaços de 

liberdade individuais entre iguais, por meio do diálogo, que devem ser tratados 

igualmente ou que devem ser iguais diante da lei. Enquanto a secularização pensa 

numa racionalidade, num homem e numa sociedade, portanto, um Estado secular, a 

laicidade se abre a questionar os arranjos, os consensos, as possibilidades de 

governança das pluralidades num mundo comum, os sentidos que conferimos aos 

conceitos. O que estaria em jogo na laicidade é o diálogo em torno de modelos e 

princípios acordados, tomados em consensos, visando à vida comum e, como tal, 
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sempre em ajuste precário. Mas o Estado laico apresenta-se aqui como menos 

soberano do que o Estado secular. Neste ponto, encontramos uma convergência entre 

estes dois corpos teóricos: no Estado. Enquanto a sociedade laica não é 

necessariamente secular, mas tende para ser democrática, plural, heterogênea, fundada 

em princípios democráticos de liberdade e igualdade, a construção do Estado nos 

permite pensar em seus fundamentos e pretensões seculares. A disputa teórica entre a 

antecedência lógica quer do secularismo, quer da laicidade se perde nesta identidade 

fundamental. 

 Se em nossas sociedades, contemporâneas, encontramo-nos diante da 

pluralidade, heterogeneidade, presença mútua de diferentes visões de mundo, nos 

quais buscamos por uma vida comum e justa, o Estado continua como soberano, em 

sua neutralidade e separação, e ainda mais. Neste sentido, do Estado, se requer que se 

mantenha secular, burocrático e operando com uma racionalidade instrumental, 

enquanto certas sociedades buscam movimentos internos no sentido de uma 

articulação de uma laicidade de reconhecimento, a partir de consensos razoáveis e 

equânimes, o que implica em diálogos reconhecimento mútuos tolerantes. Pelo menos 

aquelas sociedades mais plurais e democráticas, o que pode incluir o Brasil, nas quais 

não apenas há a presença de diversas crenças e valores religiosos, como de filosofias 

de vida divergentes. Nestes Estados há a requisição da governança de conflitos 

constantes e arbitração de divergências. Não somente o Estado mantém-se secular, 

como ainda mais o Mercado, a Economia, cuja linguagem é do cálculo, é um espaço 

secular, suportado por filosofias próprias, assim como normas e valores referenciados 

no cálculo abstrato. A sociedade civil pode ser laica, mas o Estado soberano moderno 

há de ser secular. 

 Como procuramos pontuar acima, longe de ser neutro, o Estado moderno é 

secular; o mesmo podemos dizer do Mercado, da Economia. Contudo, e 

diferentemente do Mercado, o Estado é estimado como poder com pretensão 

soberana, assim, traz consigo uma visão de mundo que procura imputar 

universalmente ou, pelo menos, impor tolerantemente à sociedade e aos indivíduos 

por meio de leis e de coações, violência civil. Segundo uma linha teórica própria, 

como poderemos apontar mais minuciosamente, a coação, a violência distingue o 

Estado dos demais empreendimentos humanos. Enquanto a religião produzia 

discursos de legitimação do poder civil, a visão de mundo no Ocidente era 

hegemonicamente grego-cristã. No momento em que a modernidade encontrou meios 
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para realizar uma crítica aos fundamentos religiosos do poder soberano, o Estado 

passa a produzir discursos de separação laica. As religiões habituadas a coparticipar 

do poder ressentiram-se e buscaram novas maneiras de manter seu papel, milenar, de 

participação no poder nas sociedades. Mas, se obteve êxito em separar-se da religião, 

deparou-se com o inconveniente de uma ausência de fundamento último do poder: o 

poder secular busca desapegar-se do fundamento metafísico, ou a ocultá-lo, obliterá-

lo, o que requer que utilize de dispositivos coercitivos para manter sua soberania. 

Ainda mais, o Estado laico, separado da religião, é secular, isto é, captura os 

dispositivos de governo produzidos pela religião abstraídos da divindade. A unidade 

do poder é o fundamento último de uma metafísica negada, a qual se reporta não aos 

evangelhos, mas à República de Platão, ao Príncipe de Maquiavel, ao Leviatã, ao 

Utilitarismo. 

 Todavia, se há poder, podemos pensar na possibilidade de haver contra-

poderes. A história e a história das ideias nos falam daqueles que resistiram ao poder, 

de diversas maneiras. Longe de serem completamente homogêneas, as sociedades 

comportaram, em inúmeros momentos, certas dissidências, traduzidas por vezes como 

violência civil; em outras, podemos encontrar formas diversas de resistência. Lembrar 

as construções dos poderes que imbricaram no passado o poder civil e o religioso, e 

hoje o poder civil que oculta o religioso, assim como as construções de discursos 

legitimadores do exercício da dominação de um grupo sobre a sociedade, e algumas 

formas de resistência, é a proposta que trazemos no interior de nossa pesquisa. 

Lembrar que o poder se quer um, desde os primórdios, mas que não obtém sucesso 

neste esforço de manter o laos, as mélissas e os doulos longe da produção de valores e 

crenças que passam a integrar a cultura. 

 Também o Estado soberano moderno e secular mantém esta pretensão de 

poder único, segregando a sociedade entre dois campos incomensuráveis da vida: o 

Estado e sua racionalidade instrumental e sua burocracia que visam a obtenção e 

manutenção da ordem a partir de si, ou seja, fundando-se numa razão de Estado e a 

sociedade civil e os espaços privados com outras formas de racionalidade e razões. 

Apesar deste esforço e daquele de se tornar autônomo em relação aos poderes 

eclesiásticos, seus fundamentos teóricos são tributários ao monoteísmo das religiões 

do Livro com sua metafísica helênica, mas agora secularizados, o que implica em 

dizer que mantém a estrutura do poder religioso, sem o fundamento religioso. Então, 

nos cabe pensar que se as religiões do Livro produziram seus hereges, também o 
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Estado secular, ainda que tendo pretensões soberanas, abre-se às resistências civis das 

diversas matizes. Contudo, não devemos manter as referências naquelas resistências 

que se inscrevem como violência e que reafirmam o fundamento legítimo do Estado: 

a violência. Assim, buscaremos não quaisquer resistências ao poder, quer sejam civis, 

religiosas ou civis-religiosas, mas aquelas que são efetivadas de maneira não violenta, 

acompanhando uma agenda de matriz religiosa; é o que buscamos.  

 Pretendemos tomar o exemplo de uma resistência pacífica e silenciosa, posta 

em andamento pelo laos109, portanto, efetivamente laica, a qual deslegitima o discurso 

de dominação, profanando-o, não lhe prestando a atenção sacramental devida. Uma 

resistência que passa pela liberdade de autorreconhecimento de si como agente de 

autorrealização, mas que se lança o indivíduo em sua comunidade como agente de 

justiça participativa. Devemos ressaltar que nas teorias de secularização e nas de 

laicidade, as religiões, ainda que postas à margem do poder político, representam no 

imaginário do poder, discursos com pretensão ao poder. Os embates entre secularistas 

e laicistas contra as religiões exemplificam esta presença poderosa da religião. 

 Se a religião mantém algum poder na sociedade, podemos buscar um contra-

poder que seja um contra-poder-religioso. Um contra-poder que surge do poder, que 

faz oposição ao poder, sem, todavia, utilizar das coações e violências implicadas 

naquele poder. Portanto, um contra-poder que pode ser pensado como não-poder. 

Desta maneira, estaríamos buscando no liame entre o contra-poder (que se quer poder, 

portanto, dominação com coação) e não-poder (o que se quer como ato de uso de 

violência), um exemplo. O sentido deste contra-poder-não-poder é laico, em que o 

laos nem é cidadão pleno, nem não-cidadão110. O laos, o laico, seria este sem nome na 

política. 

 Quando olhamos as estatísticas brasileiras apresentadas pelo IBGE e outros 

institutos, como o fizemos na parte anterior deste capítulo, pudemos verificar a 

proximidade das periferias urbanas (e suas vulnerabilidades sociais), com a violência 

e a presença mais acentuada de sem-religiões. A violência urbana das cidades 

brasileiras, distintamente de outros lugares, não traz, contudo, referência e 

fundamentos às crenças e aos valores trazidos pela religião. Não houve no Brasil 
                                                        
109 Quando dizemos laos, e anteriormente já sinalizamos com este sentido, pretendemos significar 
aqueles que são tomados pelo poder como os sem-poder. 
110 Pensando a partir da cidade grega e entendendo que o cidadão seria aquele homem grego e livre que 
participaria plenamente do poder político, dedicando-se ao logos político, e o não-cidadão seria o 
estrangeiro e o escravo (além das mulheres e crianças), mas também o laos, o que tem que produzir 
com seu trabalho manual a subsistência e gerar excedentes necessários aos cidadãos e à Cidade. 
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guerras de religião. O cunho violento de nossa sociedade, ainda que não o busquemos 

aqui, aponta para outro lugar, e podemos suspeitar que estaria nas desigualdades 

sociais, nas instituições do Estado, nas injustiças promovidas pelo Mercado promotor 

de exclusões e distâncias e não nas religiões. 

  A religião pode, então, nos fornecer um sentido para o laos, que podemos 

aqui nomear como “sem-religião”. Alguém que não mais se identificando com uma 

religião, também não se identifica como sem fé, nem é religioso, nem é ateu e 

agnóstico. Ocupa, assim, o liame entre o poder religioso e o poder a-religioso. Entre a 

não pertença religiosa e a não-racionalidade-materialista. Habita em meio à violência, 

mas não participa dela, antes, a renega. É vulnerável, contudo, não age em prol da 

vulnerabilidade, porém, contra, de outros modos. Nosso trabalho busca compreender 

o movimento do poder em suas linhas gerais de formação nas sociedades ocidentais, o 

que implica dizer que deixamos de lado outras tantas alternativas. Ao 

compreendermos tal movimento, pretendemos apontar para a co-ação do poder 

religioso e do poder civil e as possibilidades de contra-poderes. O sentido de nossa 

pesquisa é buscar no seio da sociedade que se organiza em torno do Estado soberano, 

que ainda, como secular, mantém referências acentuadas a dispositivos religiosos, 

movimentos que nem são uma proposta utópica de um mundo melhor e nem se 

entregam à tragédia de um mundo necessário. Se o Estado secular é um deus mortal, 

olhar para um movimento dos sem-religião pode nos auxiliar olhar sobre a profanação 

do poder.  

 Profanar o poder como o poder de não imitar o poder, rompendo com sua 

disposição violenta e universalista, reconhecendo a pluralidade das crenças e valores. 

Tal profanação poderia ser entendida por meio de um modelo de laicidade de 

reconhecimento, cuja liberdade de consciência implica numa igualdade, tal que a 

tolerância se daria horizontalmente, recíproca, visando não apenas a existência mútua 

tolerada, mas o reconhecimento das divergências como imprescindível às mudanças e 

tais que implicam em justiça como equidade. Nossa proposição é pesquisar a 

possibilidade de que os “sem-religião” na periferia urbana, os laos urbanos, que 

possam apontar para a possibilidade de estarem colocando em movimento um modelo 

de laicidade de reconhecimento a partir desta posição intersticial múltipla: laos 

político-social-religioso, uma vez sendo tomados como periferia urbana, e laos 

religioso, uma vez sendo sem-religião-com-fé. 
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CAPÍTULO II - Uma narrativa sobre as origens da cidade e o poder no Ocidente 

 

 Neste capítulo, entendendo que por vezes somos incitados a ir além e aquém 

dos conceitos enraizados nos discursos acadêmicos, procuraremos revisitar um 

passado plausível e provável, ainda que muito distante, a fim de buscarmos em 

tempos remotos os tênues movimentos que hoje parecem eclodir na forma de 

desencantamento e secularização, conforme a teoria weberiana nos permite perceber. 

Ao buscarmos uma tal narrativa, procuramos não apenas os movimentos que 

permitiram o afastamento dos deuses e dos entes mágicos do mundo e a apropriação 

do sagrado, como os fundamentos e origem da dominação e do poder que se dá na 

forma de Estado. Este capítulo se desenvolve sob a égide da teoria de secularização de 

Weber, conforme nos apresentou Antonio Pierucci, tal qual apresentamos no capítulo 

anterior. Este será dividido em três partes: a primeira procurará apresentar as tensas e 

próximas relações entre as cidades-conceito que formam a cultura Ocidental, a saber, 

Roma, Jerusalém e Atenas; a segunda parte será uma releitura de elementos de 

cosmologia que nos fornece tantos as referencias a partir das quais os deslocamentos 

secularizantes se darão, quanto um léxico cuja semântica foi parcialmente deslocada; 

terceiro, elementos discursivos de legitimação da dominação que parecem datar dos 

primórdios da humanização e que ainda encontramos ecos não tão tênues como se 

esperava. Este capítulo nos apresenta o lugar de origem de onde talvez ainda não 

tenhamos saído. 

 

2.1 Tensões e aproximações: Roma, Jerusalém e Atenas 

 

“[...] não devemos esquecer que o templo de Jano, que era aberto quando 

Roma estava em guerra, ficou fechado ao longo onze séculos apenas em sete ocasiões 

e por breve tempo” (CUATRECASAS, 1997, p. 9). A cidade eterna, ou cidade de 

homens de “caráter austero, bélico, funcional e eminentemente pragmático” 

(CUATRECASAS, 1997, p. 10), ocupa um lugar central quando nos atemos às 

questões sobre religião de matriz ocidental111. Uma cidade que não é apenas a Roma 

dos césares, mas a Roma dos papas, a capital da religião cristã-católica. Em Roma 

deu-se aos Papas o que outrora era dos Césares. Mas, como nos dirá Jacques Derrida, 

                                                        
111 Lembrando Derrida: “pensar ‘religião’ é pensar o ‘romano’” (DERRIDA, 2000, p. 14). 



 130 

“não estamos longe de Roma, mas não estamos em Roma” (DERRIDA, 2000, 14), 

ainda mais nós que, aparentemente, estamos longe da Europa: dupla distância, seria 

também um sinal de dupla periferia? Longe, contudo, herdamos do latim um dialeto 

da periferia de Roma, certo português. Distantes de Roma, falamos o latim 

romanizado, mantendo-nos referenciados em nossa herança europeia. 

Desta perspectiva diremos que “não devemos nos esquecer do templo de 

Jano112”, aberto quase que continuamente durante séculos de guerra113. É a porta para 

a passagem da paz que se deve abrir em dias de guerra, que marca a passagem do 

velho para o novo, uma porta abreta para a tradição e a novidade. Jano, ao ser o deus 

da paz, lembra-nos da guerra, também move o sentido da segregação dos muros 

fronteiriços para o de porta aberta que permite passagem, diálogo entre o passado e o 

futuro. Como que por metáfora podemos pensar na guerra travada durante milênos, 

com poucas interrupções, entre o tradicional e o novo, que se abre para nós como 

confronto entre Religião e Modernidade. 

Se, contudo, nos permitimos olhar para Roma e mais precisamente para um de 

seus templos e que ainda se mantém entre nós, podemos, além desta, forçar nossa 

vista para mais distante. Forçando nossa olhar mais distante, para trás e para frente, 

podemos nos inquietar diante da questão:  
Por que nos deixa atônitos em particular aqueles que acreditam, 

ingenuamente, que uma alternativa opunha, de um lado, a Religião e, do 

outro, a Razão, as Luzes, a Ciência, a Crítica (a crítica marxista, a 

genealogia nietzschiana, a psicanálise freudiana e respectivas heranças), 

como se existência de uma estivesse condicionada ao desaparecimento da 

outra? (DERRIDA, 2000, p. 15). 

A porta parece estar entreaberta e esta fresta nos abre o que está distante a ser 

lembrado. Como nos rememora Umberto Eco, “A nossa história, em comparação com 

numerosíssimas outras histórias, tem a vantagem de poder começar desde o início” 

(ECO, 2002, p. 25). E o Ocidente tem na Torá bíblica e nos textos gregos aquele 

espaço em que o olhar histórico encontra sua tradição mais privilegiada. Contudo, 

nesta evocação da tradição da religião do Livro, a qual começa dizendo “no 

                                                        
112 A divindade latina nos oferece o nome ao mês de janeiro (COMMELIN, 2011, p. 166). 
113 “[…] Jano […] considerado o deus da paz […] em Roma um templo que permanecia aberto em 
tempo de Guerra e que era fechado em tempo de paz. Esse templo foi fechado uma vez sob o reinado 
de Numa; a segunda vez, depois da segunda Guerra púnica, e três vezes, em diversos intervalos, sob o 
reinado de Augusto” (COMMELIN, 2011, p. 165). 
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princípio...”114, somos remetidos, sem muito vagar, ao Gênesis 11, à narrativa da 

construção da torre de Babel. Aquela cidade-torre construída por homens que tinham 

“uma só língua e as mesmas palavras” (ECO, 2002, p. 27) e que é marcada pela 

dispersão, quando Deus confunde, de seus construtores, as línguas. 

Umberto Eco rememora que em outro lugar (Gênesis 10) Noé, o personagem 

bíblico do dilúvio, teve um filho de nome Jafé, este que teve outros tantos filhos, os 

quais se espalharam pelas ilhas e pelo litoral. Segundo tal narrativa aquele patriarca 

teve outros dois filhos, Sem e Cam. O neto deste, o filho amaldiçoado de Noé, foi 

Ninrode, poderoso caçador e fundador de cidades, entre elas Babel, símbolo do 

orgulho, da violência e da construtividade humana. Jafé, no entanto, não é lembrado 

por suas cidades, mas por sua dispersão entre as ilhas e a diferenciação linguística, ou 

de dialetos entre seus descendentes, cada qual usando sua própria língua, antes 

mesmo de Babel. Seus filhos foram dispersos e passaram a falar uma multiplicidade 

de línguas, mas, não em razão de qualquer maldição. Deste ponto nos surge a questão: 

“Se as línguas não se diferenciaram por castigo, mas por tendência natural, por que 

entender a confusão como uma desgraça?” (ECO, 2002, p. 28). De um lado, estamos 

diante de uma cidade-torre construída pela univocidade da linguagem e da disposição 

de seus construtores e, de outro, a pluralidade de dialetos de grupos tribais dispersos 

entre ilhas. Tal leitura nos permite uma posição sobre o umbral de uma porta 

entreaberta, como um convite a um olhar para possibilidades distintas que incitam 

entre a contraposição e a contribuição. 

A porta de Jano se abre com este duplo olhar, entre o passado e o futuro, que 

pode ser compreendido como alternativas excludentes e conflitantes, ou como olhar 

concomitante e tenso entre tradição e novidade, que não marca a exclusão e a 

exclusividade. Entretanto, esta porta aberta em Roma indica a guerra e não a paz, 

como se esta não fosse ela mesma uma violência, uma interdição, um fechar ao 

diálogo. Entretanto, a porta aberta reativa o confronto pelo encontro entre tradição e 

novidade. Tradição e novidade que podem ser metamorfoseadas em Atenas e 

Jerusalém, estas perpassadas por diversos olhares. São alguns destes olhares, sobre 

estas duas tradições e sobre a tradição ainda presente, que abrimo-nos à leitura. 

Anuindo ao convite de Jano, nossa leitura não visa um vencedor ao conflito, mas abrir 

a porta da paz, do diálogo. Perguntamo-nos: o tradicional e a novidade podem 

                                                        
114 Gênesis 1: 1. 
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permutar seus agentes? Se ao tornarmos hegemônico um dos lados, não estaríamos 

refundando a injustiça pelo silêncio de uma das partes, violentando-a pela interdição à 

fala? Não estaria a fecundidade ocidental menos na edificação de um discurso central 

que passa a se impor sobre o outro, e mais no pluricentrismo que faz multiplicar os 

centros e forçar diálogos?   

 Tomemos algumas leituras sobre a tensa relação entre a tradição grega e a 

judeu-cristã, que, contudo, mantém-se presente na formação do Ocidente. A dupla 

herança do homem Ocidental, grega e judaico-cristã, é o tema do trabalho de Leo 

Strauss, Jerusalém e Atenas” (STRAUSS, 2013), que parte da premissa que o passado 

marca o presente a partir das experiências nele inscritas, privilegiando estas cidades 

como referentes de experiência pela qual estamos marcados115. A compreensão do 

homem ocidental por meio destas duas experiências, cidades, passadas. Duas marcas 

e sínteses culturais, entendendo que “a peculiaridade dos gregos é a total dedicação do 

indivíduo à disputa por excelência, à distinção, à supremacia. A peculiaridade dos 

hebreus é a extrema honorabilidade do pai e da mãe” (STRAUSS, 2013, p. 16). Mas, 

também são pontuadas por um traço comum, traduzida pela “sabedoria” (STRAUSS, 

2013, p. 18), que de maneira alguma reporta-se ao mesmo significado, pois, para a 

Torá a sabedoria é o temor do Senhor e para os gregos é espanto. Esta distância traz 

consigo a exigência de uma escolha, na qual permanecemos tensionados. 

Se a sabedoria é temor ao Senhor, cabe uma distinção entre o crente e o 

cientista, este que é tomado de espanto diante das coisas do mundo. A Bíblia do 

crente não faz distinção entre o mito e a história, mas exposta à crítica da 

modernidade deve ser submetida a uma determinada segregação entre história e 

superstição. A Bíblia é um documento de memórias e lembranças, recordações.116 

Tomando-a como recordações de recordações, aprofundamento da meditação sobre 

experiências primárias, cabe-nos retornar ao início, em que “no princípio criou Deus o 

céu e a terra.” Notamos que o que há na terra é superior ao que há no céu, pois o que 

há ali não são os deuses, antes, os astros, os quais marcam dia e noite, e apenas o 

homem é imagem e semelhança de Deus117. Cabe notar Deus não criou deuses e 

                                                        
115 “O homem Ocidental tornou-se o que ele é e é o que ele é pelo advento simultâneo da fé bíblica e do 
pensamento grego” (STRAUSS, 2013, p. 15). 
116 “A Bíblia e em particular a Torá consistem em grande parte de ‘lembranças de antigas histórias’, 
mesmo de lembranças de lembranças; mas lembranças de lembranças não são necessariamente reflexos 
pálidos ou distorcidos de um original; elas podem ser recordações de recordações, aprofundamento da 
meditação sobre experiências primárias” (STRAUSS, 2013, p. 20). 
117 Diferente do “homem (que) é o pico da criação” (STRAUSS, 2013, p. 22). 
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deusas, havendo apenas um e tão somente um Deus, cujo nome é expresso pelo 

“tetragrama”, que simboliza sua eternidade e unicidade. É a distância entre Criador e 

criatura que se impõe na criação, ou seja, uma radical transcendência de Deus em 

relação a tudo que foi criado, inclusive o homem118.  

Lembramos que homem e mulher, o ápice da criação, viventes em meio ao 

jardim, foram postos ali para uma vida simples, e tais quais crianças, para obedecer, 

pois, faltavam-lhes conhecimento sobre o bem e o mal, não podendo guiarem-se a si 

mesmo. Tomam do fruto do conhecimento do bem e do mal se percebem nus e na 

nudez um mal, duas realidades por eles, até então, desconhecidas. Passam a viver o 

mal que advém deste conhecimento, ainda que o homem desejasse viver sem o mal119. 

Por conta deste ato autônomo são expulsos do Éden e  fora dali tiveram dois filhos, a 

saber: Abel e Caim. O segundo assassina o primeiro por conta da inveja, vivendo, a 

partir dai, sob maldição, tornando-se, após este assassinato primordial, o primeiro 

fundador de cidades.  

As cidades 120  marcam o abandono definitivo da simplicidade original do 

homem. De Caim vem Lamec “que gabou-se para suas esposas de sua matança de 

homens, de sua superioridade sobre Deus como um vingador” (STRAUSS, 2013, p. 

28). Mas a descendência de Set (irmão substituto de Abel) não se fixará em cidades, 

contrapondo, assim, civilização e piedade, isto é, beatitude. Jerusalém desencanta o 

mundo, é a Cidade contraposta às cidades. O homem se degenera progressivamente, 

afastando-se gradualmente da simplicidade original. O vivente em cidades submergirá 

no evento diluviano, diante da maldade que se multiplica em meio a elas, embora não 

conhecessem a lei, o vinho e a carne. Será salvo apenas Noé, homem íntegro e justo, 

entre aqueles homens pré-diluvianos e urbanos. A degenerescência humana 

demonstrará a necessidade de lei e de constrição, imbricadas num pacto, de Deus com 

Noé, sob a promessa de não mais destruir a Terra, de maneira similar.  

Três acontecimentos marcam o tempo que separa Noé de Abraão. Primeiro a 

maldição sobre Canaã, filho de Cam, filho de Noé, ao ter transgredido um código 

                                                        
118 Se conta disto podemos perceber que o mundo criado é desprovido de deuses, havendo somente um 
Deus, o criador transcendente, podemos, igualmente, notar um traço de desencantamento deste mundo 
criado por um ser que o transcende.  
119 A Bíblia nos conta que lhe (ao homem) foi dada a oportunidade de viver sem o mal e que ele não 
pode culpar Deus pelos males que ele sofre. Ao dar ao homem aquela oportunidade, Deus o convence 
de que seu mais profundo desejo não pode ser satisfeito (STRAUSS, 2013, p. 27).  
120 Haveria, assim, uma proximidade e distância entre Caim e Rômulo, igualmente fratricida e fundador 
de uma cidade. Mas, enquanto o primeiro é um homem maldito, o segundo é um herói. 
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comum a eles. Este evento marca a segregação dicotômica da humanidade entre os 

amaldiçoados e os abençoados. Da descendência de Cam origina-se um poderoso 

conquistador e subjugador da humanidade, Ninrode, e fundador de cidades, entre elas 

Babel. Tal cidade fora construída para agregar a humanidade vagante sobre a terra a 

partir de uma única língua e modo de falar. Babel significa o projeto de restauração da 

humanidade a partir dos recursos e poderes humanos por meio de uma cidade.  

Se Noé fora escolhido por sua retidão, Abraão o fora por sua obediência, 

ratificada num novo pacto com Deus. Enquanto Noé assistiu a destruição de sua 

geração, Abraão apelou a Deus para que não destruísse as cidades de Sodoma e 

Gomorra, tornando-se, assim, “parceiro mortal da justiça de Deus”121 (STRAUSS, 

2013, p. 31). Deus pactua com Abraão, escolhendo, separando uma nação entre 

nações, segregação a humanidade entre os escolhidos e os que estão aparte. A 

injustiça da cidade é contraposta à obediência de Abraão, o qual abandonando a 

cidade e sua tradição, parte como nômade a um lugar desconhecido. A parceira de 

justiça, fundada na obediência irrestrita, seria ratificada por meio do sacrifício de 

Isaac requerido por Deus e levado adiante pelo patriarca. Seu filho é poupado por 

Yavé, significando não apenas o aspecto extraordinário de seu nascimento, da estéril 

Sarah, como da maneira com que foi poupado. O Deus de Moisés, o líder e libertador 

do povo no Egito, Cidade opressora que escraviza a descendência escolhida, torna-se 

o avalista de suas próprias promessas. Suas promessas e pacto são, então expressos na 

Torá, tornando-se o “conhecimento do bem e do mal, a verdadeira árvore do 

conhecimento que é ao mesmo tempo a árvore da vida” (STRAUSS, 2013, p. 34). 

Se Jerusalém tem na Torá sua versão da árvore da vida e do conhecimento do 

bem e do mal, seu livro das origens, os gregos não têm um livro similar, requerendo 

que busquemos em diversos autores as referências originárias. Hesíodo, Parmênides e 

Empédocles são requisitados por Strauss para tanto. Desde o início a Torá e estes 

textos gregos guardam uma diferença: os textos gregos citados são livros de um autor 

definido, contudo, a Torá é compilação de escritos, de memórias, de múltiplos 

autores. Um segundo diferencial entre ambos é que embora o Deus dos hebreus seja 

incriado, sendo, inclusive, o criador do tempo e espaço, os deuses gregos acontecem 

sucessivamente: primeiro Caos, Gaia e Eros, destes advém Urano, pai de Cronos, de 

uma relação incestuosa com Gaia. De Cronos e Reia, há Zeus, que destrona seu pai e 

                                                        
121  Mais uma vez, as cidades são tomadas nas narrativas como símbolos de injustiça, impiedade, 
pecado, lugar passível de destruição. 
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torna-se o rei dos deuses. Zeus se une a Mnemósina, sua “tia”, e desta relação surgem 

as musas. As musas trazem aos homens a música e Zeus traz os reis (STRAUSS, 

2013, p. 35). 

Ao privilegiarmos Jerusalém notamos que o trabalho se torna uma pena 

imputada aos humanos quando escolhem ser autônomos na busca por conhecimento. 

Mas, para os gregos o estatuto do trabalho pode ser duplo: ser uma maldição, desde 

que Prometeu, movido por filantropia, rouba o fogo e o dá aos homens; ou, ser uma 

bênção de Zeus sobre os justos, quando realiza a tarefa de esmagar os orgulhosos, 

segregando os justos dos maus (STRAUSS, 2013, p. 36). Os gregos não conhecem a 

noção de pecado, tão cara ao cristianismo, mas pensam na degenerescência das raças 

humanas, desde a Era de Ouro, sob o reinado de Cronos. Nesta, o homem não 

precisava do trabalho árduo, pois havia abundância. Posterior a esta, há mais quatro 

eras, a quinta é aquela em que vivem os poetas, sob o reinado de Zeus. Em cada uma 

destas quatro primeiras, cada raça humana feita pelos deuses, encontrava seu fim 

juntamente com o fim do reino do respectivo deus, fazendo surgir outra raça de 

homens, inferiores aos seus antecessores. Seus os deuses existem no tempo, havendo 

de nascer e perecer em cada era própria.  

Estas questões demarcam a distância entre Jerusalém e Atenas. As diferenças 

entre tais cidades são mantidas mesmo depois que o cristianismo procura aproximá-

las, constituindo uma teologia a partir de um diálogo com a filosofia e as escrituras. A 

diferença entre o grego e o latim medieval se evidencia na concepção de Deus. Para 

Aristóteles é puro pensamento, o pensamento que se pensa a si mesmo e, como tal, 

faz mover o cosmos, embora não seja nem o criador do cosmos, nem mesmo de um 

homem à sua imagem. Para Platão, seu Deus, que podemos chamar de Mundo das 

Ideias, é identificado com o Bem e em sua simplicidade é imutável122. Uma marca de 

distinção é evidente na diferença entre os profetas veterotestamentários e Sócrates, e 

suas distintas missões. A missão profética é inelutável, pois responde a uma 

ordenança do próprio Deus ao homem, ainda que não seja trágica. Questiona a crença 

do homem em suas próprias competências e aponta para um fim desastroso nesta 

credibilidade autorreferenciada e o encontro da justiça pela busca do conhecimento de 

Deus. A missão de Sócrates toma a crença na sabedoria humana, reportando-se aos 

deuses representados pelo oráculo de Delfos em busca de uma Pólis mais justa. 

                                                        
122 De alguma maneira estas filosofias dialogaram com as escrituras, por meio de traduções, sem 
exumar, contudo, as tensões próprias destas aproximações (STRAUSS, 2013, p.38). 
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Assim, Sócrates e os profetas se encontram, pois “eles estão preocupados com a 

justiça ou com a retidão, com uma sociedade perfeitamente justa, que como tal estaria 

livre de todos os males” (STRAUSS, 2013, p. 45).  

Ambos, Sócrates e os profetas, buscam um mundo mais justo, estes creem que 

a justiça será possível pelo advento messiânico, enquanto aquele crê na justiça pelo 

encontro possível, mais improvável, da filosofia com o poder político. Sócrates 

entende que há um grupo distinto de pessoas, os filósofos, que ao se tornarem reis 

promoverão a justiça, sabendo que “na ordem social mais perfeita como Sócrates a vê, 

o conhecimento das coisas mais importantes permanecerá como sempre foi o 

monopólio dos filósofos, isto é, de uma muito pequena parte da população” 

(STRAUSS, 2013, p. 45). Os profetas, por sua vez, creem que Deus mesmo 

promoverá a paz pela igualdade. Sócrates, contrariamente, entende que não há paz 

possível, mas que o melhor estado estará continuamente em guerra com outras 

cidades. Para este o homem justo é o filósofo e a cidade justa é aquela cuja monarquia 

é exercida pelo filósofo-rei; para os profetas, todo homem é justo quando se volta para 

Deus. O homem justo socrático se volta à contemplação da Ideia do Bem, enquanto 

que para os profetas não há o que contemplar, pois que Deus revela o que é bom123. 

Em Jerusalém encontramo-nos diante de um projeto que não visa a Cidade, 

questionando-a. Embora faça distinção entre abençoados e danados, o faz a partir da 

perspectiva da violência de certo poder de dominação que está na Cidade. A justiça é 

possível e aguardada, embora requeira uma crença que se encontra exatamente 

quando descremos no homem como seu agente. A justiça divina é instauradora de 

paz, enquanto a Cidade é violenta. Em Atenas encontramo-nos diante de um projeto 

que visa à Cidade justa por meio da monarquia de um filósofo-rei. A distinção não é 

mais horizontal, mas vertical, segregando o poder do um, da submissão de muitos. A 

justiça é possível e improvável, realizada quando o homem filósofo se tornar rei, isto 

é, a justiça é do homem para a Cidade. Contudo, a política, a constituição da Cidade, 

embora promova a justiça, não aponta para a paz. 

Enquanto Leo Strauss parece optar pela contraposição, as diferenças e a tensão 

conflituosa que tende a exigir sempre escolhas, sem concluí-las, a de Jürgen 

Habermas possibilita o reconhecimento recíproco e profícuo. Sua fala inicial nos 

                                                        
123 “Em concordância com isto os profetas via de regra dirigem-se às pessoas e algumas vezes mesmo a 
todas as pessoas, enquanto Sócrates via de regra dirige-se somente a um homem” (STRAUSS, 2013, p. 
46). 



 137 

propõe que “o fato de que alguém que adota, desde uma perspectiva filosófica, a 

posição de um ateísmo metódico as mesmas perguntas que o teólogo, resulta menos 

surpreendente que o paralelismo das respostas” (HABERMAS, 1999, p. 89), em seu 

diálogo com o teólogo John Baptist Metz. Neste diálogo adota uma posição de 

enfrentamento da disposição defensiva da Igreja diante da modernidade, propondo 

uma leitura da soteriologia escatológica cristã que a faça migrar da salvação, 

exclusivamente, da alma culpada, para a liberação das condições coletivas de miséria 

e opressão. Aproximaria, assim, o discurso religioso cristão como “marcha 

escatológica desde a salvação daqueles que sofrem de modo injusto” (HABERMAS, 

1999, p. 90), conectando-o à história de liberdade da modernidade europeia.  

No entanto, não é apenas a Igreja que deve abandonar sua posição defensiva, 

como também da Ilustração se requereria o afastamento de sua própria barbárie, 

referenciada em suas pretensões universalistas e dinamizada por um “racionalismo 

teimoso, votado sobre si mesmo, que se transformou em uma violência muda de uma 

civilização capitalista de alcance mundial que assimila as culturas alheias e esquece 

de suas próprias tradições” (HARBERMAS, 1999, p. 90). A Igreja por longo período 

se tornou algo como o vetor desta disposição universalista e impositiva, colonizando 

povos, produzindo esquecimento de suas tradições 124 . Tal Igreja ao absorver da 

filosofia grega sua razão, abandona sua própria tradição, isto é, a violência muda de 

uma civilização grega teria absorvido a cultura de Israel presente nela, produzindo o 

esquecimento de si mesma.  

O cristianismo helenizado, ao abandonar sua origem em Israel, abdicou de sua 

memória, tornando-se a expressão de uma razão idealista desprovida de recordações 

históricas. A síntese agostiniana entre fé e razão teria feito o trabalho de segregação 

em dois do espírito do cristianismo. É esta síntese idealista que nos remete a Platão e 

aos neoplatônicos, e que perpassa o cristianismo desde Santo Agostinho, São Tomás 

de Aquino, até Hegel, fazendo com que o Deus de Jó passe a ser o deus dos filósofos. 

Todavia, a história da filosofia não é apenas a história do platonismo, mas o é, 

também, a história daqueles que protestam contra aquela, em “intentos de recuperar o 

potencial semântico do pensamento soteriológico no universo do discurso 

fundamentador” (HABERMAS, 1999, p. 92). Em meio a esta o movimento 
                                                        
124 Seu diagnóstico é tal que “por meio da razão filosófica de ascendência grega, um cristianismo 
helenizado deixou-se distanciar tanto de seu projeto de origem no espírito de Israel, que a teologia se 
tornou insensível frente ao grito de sofrimento e frente a exigência de justiça universal” (HABERMAS, 
1999, p. 90). 
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soteriológico visa salvar a própria memória, lembrar de lembrar e assim preservar o 

que está prestes a ser esquecido. Num primeiro momento, podemos dizer, é lembrar e 

com tal trabalho ativar uma força mística da reconciliação retroativa, mas também é 

lembrar do que é esquecido, dos que são esquecidos, em nosso caso os sem-religião.  

Se de um lado o platonismo com seu idealismo remeteu ao imutável, fez 

esquecer a memória em vista do que sempre é, de outro a Aliança implicaria numa 

tensão no interior da filosofia, no sentido da promessa de justiça em meio à história 

do sofredor, que a torna propícia à recepção de experiências daqueles que têm sua 

identidade ameaçada, propiciando uma razão argumentativa. É esta infiltração da 

Aliança no helenismo que torna possível “o conceito de liberdade subjetiva e o 

imperativo de igual respeito a todos” (HABERMAS, 1999, p. 93). Assim, pensamos 

na autonomia e na autovinculação da vontade por convicção moral, que liga o 

indivíduo ao grupo, um sujeito socializado que individualiza sua biografia, enquanto 

se mantém membro de uma comunidade. Esta mistura de Israel e Atenas permitiu a 

concepção da estrutura narrativa da história e a consciência da falibilidade da razão.  

Salvar pela rememoração reconciliadora lembrando os que sofrem 

injustamente e por meio desta soteriologia manter ativo o discurso sobre Deus. Deus é 

resgatado naqueles que reclamam por salvação, ou, o discurso sobre Deus encontra 

sua pertinência no sofrimento injusto. O Deus que salva é redimido ao redimir, diante 

das barbáries impetradas pela humanidade, conjugadas ao símbolo do idealismo, 

contraposta a uma “cultura da estranheza [...] uma sensibilidade para aquele que 

malogrou ou tem sido objeto de despossessão” (HABERMAS, 1999, p. 95). Esta 

“cultura da estranheza” vai de encontro, na contramão da tendência filosófica de uma 

imagem de mundo, exposta ao empirismo, normatizada e submetendo à indiferença.  

Se as imagens de mundo se sucedem, relativizadas por discursos 

autorreferenciados que valoram o verdadeiro e o falso, bem e mal, a partir dos 

paradigmas internos deste discurso, então, a vida desgraçada, maldita, indigna, há de 

ser experimentada como privação, enclausurada na normatividade discursiva. Ou, se 

as imagens de mundo são discursos cuja coerência interna é obtida pelo fechamento 

sobre si, o circuito da verdade e do falso, do bem e do mal determinam que a vida 

desgraçada, maldita e indigna está naqueles que não se incluem nesta arquitetura 

discursiva sistêmica. É a razão argumentativa que abre a possibilidade de uma brecha 

na normalidade e permite a “experiência de privação de solidariedade e justiça” 

(HABERMAS, 1999, p. 96). Abertura sem provisão de segurança, mas haverá de “se 
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contentar com a exortação fundamentada em uma resistência ascética, mas não 

derrotista, ‘contra todos os ídolos e demônios de um mundo que deprecia o ser 

humano’” (HABERMAS, 1999, p. 96). A filosofia e a teologia podem, então, 

encontrar um espaço comum de resistência, sem supressão das partes. 

A Igreja, tanto quanto a Ilustração, encontram seus desafios, suas próprias 

carências quando são discursos semanticamente abertos à justiça, mas, 

pragmaticamente cerrados sobre si, erguendo fronteiras do entre o nós e o eles. 

Lembrando que a Europa é: 
a casa cultural e política de um universalismo que em seu núcleo é 

estritamente anti-europeu [...] Ainda que certamente em princípio o 

universalismo da Ilustração – que perseguia a liberdade e a justiça – foi 

universal apenas no sentido semântico, em seu correto processo de execução 

se tem mostrado particularista até hoje em dia [...]. (HABERMAS, 1999, p. 

98)  

Enfrentar os limites deste universalismo, cuja pragmática demonstra-se 

particularista, implicaria numa abertura à cultura e à religião do outro. Policentrismos 

de espaços discursivos, que produzem sentidos diversos de justiça, solidariedade e 

libertação, implicando numa oferta de salvação, se dão por convite e não mais por 

imposição. O prognóstico, que pode hoje, talvez, servir-nos de diagnose, é o de um 

movimento de ruptura com este universalismo-particularista, a fim de que “a cultura 

majoritária não exerça por mais tempo o poder de definir a cultura política comum e 

para que, pelo contrário, se submeta e se abra a um intercâmbio livre de coações com 

as culturas minoritárias” (HABERMAS, 1999, p. 99). Poderíamos pensar numa 

cooperação entre Jerusalém e Atenas, a partir da soteriologia e da razão, visando à 

justiça como lembrança dos despossuídos. Enquanto Leo Strauss trata de mostrar que 

nas proximidades há a tensão de uma escolha entre esta ou aquela cidade, Habermas 

busca demonstrar que no conflito há um espaço de diálogo fértil entre ambas. 

Se em Leo Strauss e Jürgen Habermas é a questão da justiça na Cidade que 

está em questão, lembrando que, no primeiro, o caminho adotado foi o da tensão e no 

segundo o da cooperação, no trabalho de Erich Auerbach estaremos diante da 

produção de textos narrativos contrapostos. Em seu “A cicatriz de Ulisses” 

(AUERBACH, 2001), Auerbach nos coloca face a face com a Ilíada, contrapondo-a a 

Torá. Se por um lado as análises textuais de Auerbach se aproximam de Leo Strauss, 

ao diferenciar as duas tradições e destacar, pela oposição, suas singularidades, por 
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outro nos permite perceber traços similares ao de Jürgen Habermas em sua abertura 

ao periférico, ao que não participa da partilha dos dominadores. 

Do texto homérico da Ilíada é proposta a leitura do momento em que Ulisses 

retorna a Ítaca, após sua longa jornada desde Troia até sua cidade, vivendo aventuras 

diversas. Toma aquele breve instante em que o herói grego, travestido de mendigo, se 

vê agraciado pela hospitalidade de Penélope, sua esposa que não o reconhece. A 

hospitalidade é marcada pelo ato de lavar os pés do hóspede, realizado por sua serva 

Euricleia, que o conhece desde sua infância. Ainda que não tenha sido reconhecido 

por sua esposa, a velha senhora se lembra do momento em que seu senhor ganhou a 

cicatriz no rosto. Os noventa versos analisados descrevem com precisão e vagar o ato 

de lavar os pés, a memória da cicatriz e o fato de Ulisses buscar impedir que a 

empregada revele sua identidade.  

As palavras de Homero revelam uma intenção de modelar exatamente aquele 

acontecimento, relatado sem pressa, por um discurso direto, pormenorizado e fluente. 

Embora a poesia épica neste momento promova o resgate pela memória, se dá sempre 

no presente, não permitindo planos narrativos outros além deste tempo. Todo o estilo 

homérico não permite penumbras e inacabamentos. Assim, aquela cicatriz que o 

delata deve ser explicada em pormenores125. Afigura-se aqui o que é chamado de 

“primeiro plano”, ou seja, o que é “sempre em pleno presente espacial e temporal” 

(AUERBACH, 2001, p. 5). 

O outro texto, a ser contraposto a este estrato homérico, é o que encontramos 

no Gênesis bíblico, quando Deus chama Abraão e requer dele o sacrifício de seu 

único filho, com Sarah, Isaac. Esta narrativa é particularmente conhecida pela 

tradição das religiões do Livro, quando Deus chama a Abraão, obtendo em resposta o 

“eis-me aqui”, ouvindo de seu Deus: toma seu filho Isaac, sobe o monte e sacrifica-o. 

Somos lembrados que o Deus da tradição dos judeus reflete um modo de 

representação e de ver, e menos uma causa (AUERBACH, 2001, p. 6). O que 

estranhamos nesta narrativa é a diferença latente entre o Deus de Abraão, imaterial, 

informal, e os deuses antropomórficos dos gregos. O velho patriarca escuta uma voz 

que apenas ele pode ouvir, volta-se para si, embora seu olhar possa ter se dirigindo 

para a montanha, para o alto, responde com um “eis-me aqui”, que significa uma 
                                                        
125 Haveria um impulso homérico, o de “representar os fenômenos acabadamente, palpáveis e visíveis 
em todas as suas partes, claramente definidos em suas relações espaciais e temporais. O mesmo ocorre 
com os processos psicológicos: também deles nada deve ficar oculto ou inexpressão” (AUERBACH, 
2001, p. 4). 
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prontidão para obedecer. Esta cena reflete a penumbra, a inexatidão, a indefinição, 

sem apelo ao primeiro plano do aqui e o agora. Abraão ouve e parte para a marcha, a 

longa marcha, silencioso, desprovido de referência temporal, num movimento que não 

preenche o vazio do tempo que flui durante três dias. Nada é dito sobre o que ocorre, 

quem são os que se dirigem até ai, quais diálogos, como se movem126. 

Tanto os deuses e os homens se diferenciam nas duas narrativas, quanto as 

intenções textuais são completamente díspares. Não há em Homero a pretensão de 

verdade para fora da narrativa, tanto quanto sua épica não aponta para sentidos 

ocultos e ensinamentos de quaisquer espécies. Não há valor em si, como poesia, sem a 

pretensão de veracidade histórica. Mas, a narrativa bíblica sustenta-se como 

verdadeira e “o narrador [...] tinha que acreditar na verdade objetiva da história [...] 

Tinha de escrever exatamente aquilo que lhe fosse exigido por sua fé na verdade da 

tradição” (AUERBACH, 2001, p. 11). Ao submeter a Torá à exegese, exige-se do que 

interpreta um movimento de inserção de si na estrutura histórico-universal. 

A narrativa homérica se dá no primeiro plano, no presente espacial e temporal. 

A esta univocidade somemos uma verdade interna, uma coerência própria do texto, 

este que é apenas contextualizado a fim de obter do leitor maior aderência à épica. “A 

narrativa é lendária e serve para ordenar o assunto de modo unívoco e decidido” 

(AUERBACH, 2001, p. 16). Mas a da Bíblia nos apresenta uma história universal, da 

salvação que se estende desde o princípio até o fim dos tempos, requerendo do leitor 

uma prontidão obediente prévia à crença de que tudo o que acontece entre estes dois 

momentos “no mundo só pode ser apresentado como membro desta estrutura [...] 

como parte constitutiva do plano divino” (AUERBACH, 2001, p. 13). A identidade 

do leitor ao texto se dá por meio desta prévia interpretação obediente, nesta pronta 

entrega. Como história universal com pretensão de verdade, o Velho Testamento 

afasta o lendário, sem, contudo, dissolvê-lo. Mesmo o cristianismo processou uma 

                                                        
126 Enquanto em Homero há uma precisão temporal e espacial, conexões precisas de acontecimentos, 
expressão de sentimentos e a presença do primeiro plano, o texto bíblico apenas expressa o que 
interessa à ação, remetendo à penumbra todo o resto. Neste o autor acentua com precisão as ações que 
contribuem para o desfecho, remetendo para a escuridão e o silêncio todo o resto. Enquanto Ulisses há 
de enfrentar seus inimigos a fim de reaver Penélope, estabelecendo um propósito sem par e um único 
sentimento, Abraão traz em si a promessa de seu Deus, que o faz pendular entre o “sentimento de 
indignação desesperada e a esperança confiante” (AUERBACH, 2001, p. 9). Não há planos em 
Homero, nem no espaço e no tempo narrativos e nem na psicologia dos heróis, oposto à Torá, com a 
sobreposição de emoções e conflitos no interior do homem. Um é o homem de Homero, outro é o da 
Bíblia. 
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interpretação da história universal a partir do evento do Cristo e tal interpretação nos é 

apresentada por Pedro e Paulo, apóstolos.  

Os homens da Bíblia menos se conectam horizontalmente, uns com os outros, 

e mais conectam-nos verticalmente, o homem com a história universal. Assim, “Deus 

escolheu e moldou estas personagens para o fim da encarnação da sua essência e da 

sua vontade – mas a eleição e a modelagem não coincidem; esta última realiza-se 

paulatinamente, de maneira histórica, durante a vida terrena dos escolhidos” 

(AUERBACH, 2001, p. 14). Enquanto os personagens bíblicos são mais plenos de 

sua história e vinculados às suas individualidades, mais idiossincráticos e tensos, os 

homens homéricos, embora descritos magnificamente, deixando fluir suas emoções 

mais livremente, são planos e unívocos. Os homens bíblicos são complexos em suas 

emoções co-presentes (angústia e confiança, como em Abraão, por exemplo), como 

em suas vidas experimentam fortes oscilações, indo da humilhação à grandeza, como 

um José do Egito, ou um Davi. Mas a mendicância do Ulisses de Homero é apenas 

um disfarce, enquanto o homem bíblico deve ser exemplo desta soteriologia 

providencial narrada e vinculada à história universal. 

Haveremos de destacar que o homem de Homero é um senhor e a narrativa 

trata das aventuras heroicas deste senhor, como representante de uma classe 

senhorial127 e os acontecimentos sublimes e grandes são exclusividades das classes 

senhoriais e seus membros. Enquanto no Velho Testamento, ainda que trate de uma 

sociedade patriarcal, aponta para grupos nômades e seminômades, os quais 

representam situações menos estáveis, mais móveis em que as classes sociais não são 

fomentadas. Mesmo os soldados que participam das batalhas épicas o fazem em nome 

de seus senhores, a comando deles. No Velho Testamento, estaremos diante do 

cotidiano de pessoas, grupos e povo periférico, sem grande relevo e destaque. 

Passamos, por esta via, por três olhares distintos 128 , não excludentes, 

assumidos pelos autores nos textos por nós privilegiados. Em larga medida, Leo 

                                                        
127 “Com isso chega-se à consciência de que a vida, nos poemas homéricos, só se desenvolve na classe 
senhorial [...] como estrutura social, este mundo é totalmente imóvel; as lutas só ocorrem entre 
diferentes grupos das classes senhoriais; de baixo nada surge” (AUERBACH, 2001, p. 18) 
128 Interessante perceber que, em seu trabalho, Leo Strauss nos coloca diante de um instigante título: 
“Jerusalém e Atenas”. Contudo, o desenvolvimento deste nos exige, quase sempre, uma posição de 
escolha, Jerusalém ou Atenas, como se houvéssemos de escolher uma cidade natal. Quando, porém, 
partimos para a leitura de Jürgen Habermas, notamos que o filósofo alemão nos propõe como título, 
“Jerusalém ou Atenas”, muito embora seu texto se desdobre sobre a proposta de estabelecer pontes 
comunicativas tendo em vista a justiça. Por fim, Erich Auerbach, apesar de sinalizar um texto sobre 
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Strauss entende certa presença do passado em nossa contemporaneidade, exigindo de 

nós escolhas, ainda presentes, entre as cidades. No entanto, escolher não significa 

necessariamente fixar moradia, uma identificação rígida e definitiva, mas um 

movimento contínuo entre elas. Jürgen Habermas, por sua vez, procura lembrar do 

que tem sido esquecido, quer pela religião idealista, quer pelo Iluminismo, os quais 

prometem enquanto sonegam a promessa, aplicando-se, assim, a uma violenta 

colonização cultural. Volta seu olhar para o lado e para trás, concomitantemente, 

dialogando com a tradição filosófico-teológica e com suas originalidades e o 

movimento de liberdade da Europa. Seu movimento de recordação visa a lembrar a 

injustiça causada pela impostura universalista, a qual impõe uma imagem de mundo 

indiferenciada, que coloniza discursos alternativos, levando grupos periféricos 

marginalizados ao esquecimento. Pela via da análise textual, Erich Auerbach olha 

para o passado como passado, mas este, ou melhor, estes dois passados, tornados 

presentes pelo autor, trazem a força de nos permitir produções narrativas novas, 

centralizadas nos indivíduos: o herói das classes senhoriais que retorna à sua 

propriedade e o ancião nômade. 

Erich Auerbach traz a questão das produções narrativas, em meio as quais 

podemos perceber fins distintos visados e adoção de meios próprios para tais fins. O 

texto de Homero é entendido por Auerbach como produzido num único plano, 

presente espacial e temporal, escrito devagar, de maneira completa, sem interstícios, 

iluminado e conexo, cuja verdade é intratextual, deuses antropomórficos e seus heróis 

têm histórias e sentimentos unívocos. Enquanto no texto da Torá, aquele sobre o 

sacrifício de Isaac, haveria certa complexidade de planos interpostos, com espaços 

nebulosos, sombrios, visando a ações de homens, as quais se inscrevem numa história 

universal, esta que exige interpretação constante, muito embora reclame aderência 

prévia com a verdade incontestável nela prescrita, de um Deus abstrato que toma 

gente comum a fim de ser exemplo de seu plano em meio aos homens. 

Lembramos que o herói homérico tomado por Auerbach, Ulisses, é um 

homem que parte para a guerra de Troia e, depois de participar ativamente da 

destruição desta cidade lendária, de muros intransponíveis, retorna à sua cidade. A 

épica homérica narra suas aventuras de volta para sua cidade: Ítaca. A cidade de 

Homero é Ítaca, aquela cujo senhor é o mais sagaz dos gregos: Ulisses. O estrato da 

                                                                                                                                                               
Homero e a cicatriz de Ulisses, procura identificar dois modos narrativos distintos por meio de uma 
oposição estrutural entre a Ilíada e a Torá. 
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“cicatriz” exemplifica tal sagacidade de Ulisses de reconquista da sua Cidade. A 

narrativa de Homero visa fazer sobressair as façanhas senhorias dos heróis gregos, em 

que a gente comum toma lugar subalterno, a fim de ressaltar a excelência daqueles. A 

narrativa da Torá trata de povos nômades e seminômades sem fazer referência direta 

às classes sociais. O homem da Torá é qualquer um e, lembrando Leo Strauss, que 

tem igualdade diante do Deus “que será o que for”, esta que é promotora de paz à 

medida da obediência inquestionável ao Senhor da história universal. O Deus da Torá, 

que se nega a ser traduzido para o grego, é o deus da dispersão babélica, da 

multiplicidade linguística dos filhos de Jafé, o Senhor sombrio do nômade Abraão. 

Jürgen Habermas, por sua vez, alerta para a possibilidade de o discurso 

religioso cristão ter sido integrado ao idealismo platônico, o qual operaria de maneira 

similar ao pensamento que age por meio de uma violência muda, sonegando justiça 

aos despossuídos. O empirismo não resolveria esta questão, antes, agravaria tal 

injustiça pela normatização e indiferenciação, relegando os injustiçados à experiência 

marginal de falta. Lembrando Euerbach, poderíamos dizer que Habermas projeta uma 

alternativa a partir de produções policêntricas de narrativas díspares, que seriam 

desierarquizadas, sem uma verdade a ser imposta a todos.   

As questões postas no início, depois destas leituras, continuam a nos inquietar, 

ainda mais agora. Continuamos a nos perguntar: o tradicional e a novidade podem 

permutar seus agentes? Parece-nos que há nestes autores uma possibilidade de leitura 

em que Jerusalém nos incitaria ao novo e Atenas reclamaria a tradição. É Babel, a 

torre-cidade, que é buscada como um lugar para fixar o nome dos homens, é Ulisses 

quem deve retornar à Ítaca a fim de assegurar sua Cidade para si, como sempre o foi, 

é Sócrates quem funda a Cidade sob o governo monárquico-aristocrático do filósofo-

rei que contempla o Mundo das Ideias, imutáveis, incorruptíveis, atemporais, e é a 

Ilustração que produz discursos idealistas de uma violência muda. Por outro lado, 

parece ser de Jerusalém que ouvimos a voz dos profetas, aqueles homens que não são 

reis e nem sacerdotes, que não falam o discurso do poder, mas da igualdade e da paz. 

É de Jerusalém que ouvimos da Aliança, que tornamo-nos atentos à injustiça, ao 

despojamento dos despossuídos, do silêncio dos esquecidos, lembramo-nos de 

lembrar. É da Torá que a épica senhorial abre espaço para a épica do homem e da 

mulher comum. 

Caso tornarmos hegemônico um dos lados, não estaríamos promovendo a 

injustiça a todas as demais partes silenciadas, violentando-as silenciosamente? Abre-
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se, também, a nós a “cultura do estranhamento”. Estranhamos que a religião herdeira 

da tradição veterotestamentária, segundo a interpretação de Paulo e Pedro,  tenha sido 

misturada de tal maneira ao helenismo que tenha se esquecido de sua soteriologia 

escatológica e tenha passado a edificar uma Cidade Eterna, fundada em uma língua e 

mesmas palavras129. Mantemo-nos diante desta porta aberta, aberta pela questão da 

paz e da guerra, contudo, perguntamo-nos se os injustiçados, aos que se busca 

silenciar, não seriam produtores de discursos? Estes que fazem crescer a dispersão 

não estariam a exigir novos arranjos estruturais a fim de que suas vozes sejam 

ouvidas, que os produtos de sua cultura sejam percebidos e que novas pontes de 

tradução sejam erguidas? 

Questionamos ainda se não haveria uma fecundidade ocidental que menos 

estaria na edificação de um discurso central que se impõe ao outro, e mais numa 

pluralidade que faz multiplicar os centros e forçar diálogos?  Haveremos de retornar 

mais uma vez a Babel. Contrapondo aquela que edifica para si um nome por meio de 

uma língua e palavras unas, por meio de uma reprodutividade técnica dos tijolos, 

Derrida nos dirá que os edificadores desta cidade: 
Procurando ‘se fazer um nome’, fundar ao mesmo tempo uma língua 

universal e uma genealogia única [...] querem colocar a razão no mundo, e 

essa razão pode significar simultaneamente uma violência colonial (pois 

eles universalizam assim seu idioma) e uma transparência pacífica da 

comunidade humana. Inversamente, quando Deus lhes impõe e opõe seu 

nome, ele rompe a transparência racional, mas interrompe também a 

violência colonial ou o imperialismo linguístico. Ele os destina à tradução, 

ele os sujeita à lei de uma tradução necessária e impossível [...] ele libera 

uma razão universal (esta não será mais submetida ao império de uma nação 

particular), mas ele limita por isso a universalidade mesma: transparência 

proibida, univocidade impossível (DERRIDA, 2002, p. 25). 

Assim, de Jerusalém e de Atenas, encontramos tradições e novidades, mas 

poderemos encontrar, também, representantes destas tradições e agentes do novo que 

permutarão os papéis, os discursos, tornando cinzas as distâncias. Mesmo os discursos 

que hoje nos parecem buscar sua autonomia, marcando sua identidade pela via 

positiva, ao impor objetos e métodos, e negativa, descrevendo e prescrevendo 

                                                        
129 Como nos dirá Kafka, ao falar de Babel, “o essencial do empreendimento todo é a ideia de construir 
uma torre que alcance o céu. Ao lado dela tudo o mais é secundário. Uma vez apreendida na sua 
grandeza, essa ideia não pode mais desaparecer; enquanto existirem homens, existirá também o forte 
desejo de construir a torre até o fim” (KAFKA, 2002, p. 108). 
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distâncias mútuas, no passado antigo, naquele das origens de Jerusalém e de Atenas, 

apresentavam-se imbricados. Hoje, podemos, de maneira complexa e plena de riscos, 

ensaiar discursos que tenham a pretensão de dar conta da realidade, apresentando-se 

como ciência, como política, como produção narrativo-literária e mesmo como 

religião. Mas, na antiguidade, os discursos sobre a natureza (physis), sobre a política 

(politeia) e sobre os deuses (mythos130) não tinham fronteiras claras. 

Ainda sob a égide da presença de Jerusalém e Atenas, assim como Roma, 

entre nós, pretendemos pontuar estes discursos e os movimentos semânticos e 

discursivos que estes sofreram na passagem da antiguidade pagã, para o cristianismo 

medieval-renascentista. Nossa pretensão de marcar tal movimento é apenas o de 

sublinhar as linhas mestras e centrais que traçam diferenças e proximidades contínuas 

entre estas duas cidades e apontar para a emergência de contrapoderes, ou seja, a 

presença de dissidências periféricas. 

 

2.2. Elementos de cosmologia: as fundações da cidade atemporal 
 

Los movimientos espirituales no permanecen en 

el plano de lo abstracto, desglosados del mundo 

de lo real, sino que transcienden inmediatamente 

a la realidad y calan en ella hasta en sus 

manifestaciones últimas y aparentemente más 

remotas (CASSIRER, 1953, p. 108). 

 

Para o homem antigo, quatro são os elementos que compõem todos os corpos 

na região sublunar: a terra, a água, o ar e o fogo. Dois deles são elementos úmidos e 

dois deles são elementos secos; dois deles são frios e dois quentes; dois deles têm seu 

movimento para o alto e dois deles têm seu movimento para baixo. Assim, a água é 

úmida e fria, movendo-se para baixo, o ar é úmido e quente, movendo-se para cima, e 

a terra é seca e fria, movendo-se para baixo e o fogo é seco e quente, movendo-se para 

cima. Os elementos e os corpos compostos tendem a ter um movimento em direção ao 

                                                        
130 “Estudando a sua etimologia, podemos notar que o vocábulo mythos, na língua grega, passou por 
uma série de alterações semânticas até se tornar o que o senso comum adotou como sendo próprio e 
vigora até hoje, isto é, o mito é uma fábula, uma história não verídica, um conto de Carochinha, Esta 
significação, no entanto […] só passou a ser utilizada a partir de dado momento nas obras de Platão 
[…]” (VIEGAS, 2012, p. 17). 
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seu lugar natural, segundo a natureza de cada um dada a composição dos quatro 

elementos em si (ZINGANO, 2002, p.73).  

Em sua Física, Aristóteles nos diz que tudo o que é por natureza se move ao 

seu lugar de natureza, “a natureza que se afirma como vir a ser é processo em direção 

à natureza” (ARISTÓTELES, 2002, 193b, p.12). Sabendo que para este filósofo, “a 

natureza, enquanto tal, é processo, desenvolvimento, mudança” (COLLINGWOOD, 

2006, p. 116), mas o é em vista a um fim, teleológico. O movimento, então, é como 

que a busca daquele lugar em que o ser encontrará seu lugar natural, é o que promove 

mudança qualitativa e não espacial, como pensamos hoje. Este movimento dos corpos 

na região sublunar em busca de seu lugar natural,  tem em vista o repouso, pois no 

mundo grego o repouso é natural e o movimento é transitório. O fogo, ao subir, o faz 

por uma via retilínea cuja projeção passa pelo centro da terra e prolonga-se até o 

limite do cosmos. Idem, no sentido contrário, a uma rocha (terra) que cai no sentido 

do centro da Terra. Sabendo que na cosmologia grega o movimento dos seres é 

segundo uma dada forma, uma natureza, uma qualidade essencial131. 

Se há um espaço nomeado como sublunar, podemos esperar que haja o seu 

complemento nomeado como espaço supralunar que tem na Lua sua fronteira. O 

espaço sublunar conforme já apontamos acima, é a Terra, que ocupa a posição 

privilegiada de centro do Cosmos antigo. O espaço supralunar tem como elemento 

único o Éter132, o qual toma forma de Lua, Sol, Planetas e Estrelas Fixas. A Terra 

encontra-se imóvel no centro do Cosmos e a Lua, o Sol, os Planetas e as Estrelas 

Fixas realizam movimento circular e uniforme (movimentos circulares e uniformes – 

MCU133 - ou compostos destes) ao redor dela.  

O Motor Imóvel134 encontra-se depois a esfera das Estrelas Fixas, fazendo-as 

mover segundo o movimento que lhes é natural, mas este mesmo move sem ser 

movido. O movimento conferido pelo Motor Imóvel às Estrelas Fixas, transmitida por 

estas aos demais astros, não é resultante de nenhuma força, no sentido que hoje 

                                                        
131 “Para os gregos, a natureza não estava caracterizada unicamente pela mudança, mas com também 
pelo esforço, ou nisus, ou tendência a mudar de certas maneiras definidas [...] Esta concepção de nisus 
como um fator que penetra todo o mundo natural [...]” (COLLINGWOOD, 2006, p. 117). 
132 Sabendo que “o éter é um elemento que não existe na Terra, mas somente na região da Lua para 
cima [...] Ele tem propriedades notáveis: não se altera nunca e está sempre em movimento circular e 
uniforme” (ZINGANO, 2002, p. 79). 
133  “Os astros divinos não são nem formados da mesma matéria que os outros corpos, nem 
contingentes e sujeitos a leis independentes da sua Inteligência; o único movimento que realizam é o 
movimento circular, atribuído, sabemo-lo já, da sua perfeição” (LENOBLE, 2002, p. 68). 
134 Que poderíamos chamar de “deus de Aristóteles”. 
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conferimos, mas tão somente um movimento natural segundo a qualidade essencial 

que é transmitida. Notamos a imanência dos desuses, e mesmo o deus de Aristóteles, 

isto é, a Natureza é tudo o que há e os deuses existem na Natureza135.  Os deuses ou 

mesmo o Motor Imóvel não se confundem com a totalidade da Physis, mas esta é a 

totalidade de tudo o que há, enquanto o Motor Imóvel está na Physis. Este move as 

Estrelas fixas, na esfera mais periférica do Cosmos, e estas fazem mover os Planetas, 

o Sol, a Lua, assim como tudo o que há na Terra, pela transmissão do movimento 

primeiro. 

Se percebemos os dois espaços distintos (sublunar e supralunar) cujos 

movimentos são todos possíveis a partir do Motor Imóvel, transmitido aos entes, 

também podemos perceber que estes movimentos se distinguem segundo o espaço. 

No espaço supralunar os entes se movem em movimento circular e uniforme ou em 

compostos deste, e no espaço sublunar os entes se movem segundo o elemento que o 

compõe (fogo, ar, terra e água). O movimento circular e uniforme dos entes 

supralunares é assim, pois seu lugar natural é sempre o lugar de sua proveniência, não 

estando sujeitos à corrupção, segundo uma concepção esférica do Cosmos136. Tudo o 

que há no espaço supralunar é incorruptível, imutável, eterno. Há certa hierarquia 

destes entes segundo sua proximidade ao Motor Imóvel137. Estes homens pensavam 

que a Terra ocupava o centro do Cosmos (geocentrismo), estando imóvel, ainda que 

tudo estivesse organizado segundo dada hierarquia e movimentos naturais138. Há no 

mais externo do Cosmos um Motor Imóvel desprovido de matéria que move sem ser 

movido e há no mais interno do Cosmos uma matéria informe que é puro devir, 

mudança. O movimento dos entes é sempre tendo em vista o lugar próprio de sua 

natureza, segundo sua essência, ou qualidade.  

Contudo, devemos perceber que existe uma variedade de outros movimentos 

possíveis na região sublunar e que não são contemplados no Movimento Retilíneo 
                                                        
135 Physis para os gregos. 
136  Lembrando que “o privilégio do círculo é, na realidade, uma ideia mágica muito antiga. A 
circunferência, fechada sobre si mesma e onde o movimento pode girar infinitamente sobre si mesmo, 
desperta e ‘justifica’ ideia muito confusa sobre perfeição, que é auto-suficiência e plenitude” 
(LENOBLE, 2002, p. 63). 
137 o lugar dos corpos no mundo não é determinado por uma relação quantitativa com os outros corpos 
(densidade, resistência, força viva, etc) mas pelas suas propriedades, as suas virtudes (dynamis) [...] O 
que comporta uma representação qualitativa do espaço [...] O movimento também é concebido com 
uma outra representação qualitativa: todo o movimento local ocorre para o restabelecimento da ordem, 
é o gesto de um corpo ‘deslocado’ que volta ao bom caminho (LENOBLE, 2002, p. 72). 
138 Aqui podemos abrir um parênteses para o modelo heliocêntrico proposto por Aristarco de Samos 
(310-230 aC.), o qual foi esquecido até o século XV dC., quando Nicolau Copérnico assumiu a 
hipótese do Sol como centro do Cosmos. 
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dado o elemento que compõe o ente. Quando um arqueiro lança uma flecha em 

direção a um alvo qualquer, ela nem sobe em linha reta e nem desce em linha reta. 

“Tais movimentos para Aristóteles eram considerados violentos ou contrários à 

natureza dos corpos. Estes fenômenos se verificavam quando alguma força atuava 

para produzir e conservar o corpo em movimento contrário à sua natureza” 

(ARAÚJO, 2008, p. 23). Salientemos que quaisquer movimentos são entendidos 

como desordem, em Aristóteles. Os corpos se movem, por natureza, a fim de 

encontrar seu lugar de repouso, sabendo que, “a quebra de equilíbrio e a volta ao 

estado de ordem, implica que a ordem forme um estado estável, que tenda a 

prolongar-se indefinidamente” (ARAÚJO, 2008, p. 24).  

O movimento violento também implica em desordem (o movimento inicial) e 

gera desordem (o deslocamento), mas tem por fim o repouso, uma ordem. Para 

entendermos melhor a questão do movimento violento, devemos entender que neste 

“havia dois fatores principais: a força motriz, que designaremos por F e a resistência, 

que designaremos por R” (ARAÚJO, 2008, p. 25). Para que haja movimento é preciso 

que a força (F) seja superior à resistência (R), isto é F>R. Segundo Aristóteles, a 

velocidade (V) do movimento do objeto é inversamente proporcional à resistência (R) 

a este movimento, assim, V => 1/R. E, por fim, a velocidade (V) é diretamente 

proporcional à força (F), então, V => F. “Combinando as equações [...] teremos: V=> 

F/R” (ARAÚJO, 2008, p. 26). O movimento violento atua em conjunto com o 

movimento natural e visam reestabelecer a ordem rompida com a movimentação do 

objeto ou ente. A natureza opera e determina o fim do movimento.  

Ora, se de um lado o movimento dos entes no Cosmos é aquele que visa a 

encontrar seu lugar natural, seu lugar de repouso (LENOBLE, 2002, p. 74), a partir de 

uma certa essência destes entes, por outro lado, devemos lembrar que o Cosmos é 

finito e fechado. É importante percebermos que o Cosmos tem uma fronteira e que 

nada é possível de ser pensado para fora desta fronteira fechada. O que está fora da 

Physis não é conhecível, nomeável. A fronteira do Cosmos, isto é, a Esfera das 

Estrelas Fixas e o Motor Imóvel, é o limite que inscreve tudo o que é Physis e, 

portanto, o limite interno daquilo que é possível conhecer.139  

                                                        
139 Estavam eles diante de um limite gnosiológico, marcado pela fronteira do Cosmos e pela Physis 
(KOYRÉ, 2010). O conhecido e o conhecível circunscrevem os limites gnosiológicos do homem grego 
antigo. 



 150 

Um Cosmos finito, fechado e eterno movido desde um Motor Imóvel, 

imaterial, até a matéria informe. Os seres deste Cosmos antigo são compostos de 

forma e matéria, em que a matéria hora é o éter, hora é composta pelos quatro 

elementos naturais. A forma é a essência de um ente que o faz único enquanto gênero 

e espécie. A forma (eidos) é a qualidade essencial de um ente que o distingue dos 

demais entes. Conhecer é conhecer a forma, aquela que informou certa matéria. A 

forma é a essência de um ente, aquelas qualidades que o tornam único em gênero e 

espécie, ela é incorruptível, imutável, enquanto a matéria é devir, mudança. Enquanto 

a matéria no espaço sublunar está sujeita à corrupção, às mudanças, a forma é 

incorruptível, imutável, eterna. Entretanto a matéria (o Éter) no espaço supralunar é 

igualmente incorruptível e imutável, por isso os entes ali tendem sempre ao seu lugar 

de origem, volteando em movimento circular e uniforme. Assim, a pergunta chave 

que motivou estes dois filósofos gregos a buscar a possibilidade de conhecimento 

seria: como é possível conhecer se os entes estão sujeitos à mudança e corrupção?  

Motivado por esta questão, Heráclito de Éfeso (535-475 aC.), o pensador do panta rei 

(tudo flui), já havia dito: “não se pode entrar duas vezes no mesmo rio” 

(HERÁCLITO, 1980, 91). Igualmente disse: “no mesmo rio entramos e não entramos; 

somos e não somos.” (HERÁCLITO, 1980, 49a). O problema da mudança e do 

conhecimento se põe nestas proposições de Heráclito.  

Contudo, Parmênides (530-460 aC.) pensará no Ser como o fundamento 

imutável, incorruptível e eterno para as coisas.140  Conhecer é conhecer o ser das 

coisas, sua forma, pois embora a matéria esteja sujeita à corrupção, o ser é 

incorruptível, permanecendo idêntico a si mesmo. A epistemologia de Platão trabalha 

a partir da tensão entre a corruptibilidade da matéria (o devir) e a incorruptibilidade, a 

eternidade da forma, sabendo que “a matéria era aquilo que padecia de formação ou 

organização: a forma era o modo em que se tornava organizada a matéria” 

(COLLINGWOOD, 2006, p. 85). Sua proposição é a de um Mundo das Ideias, 

inteligível, dado ao conhecimento pela razão, pelo Logos, e o mundo sensível que se 

apresenta aos nossos sentidos. A ideia (forma) de uma coisa, ou o eidos, é imutável e 

                                                        
140 Conforme podemos ler em seus fragmentos: [...] o ser é ingênito e indestrutível,/pois é compacto, 
inabalável e sem fim;/não foi e nem será, pois é agora um todo homogêneo,/uno, contínuo [...]/Nem é 
divisível, visto ser todo homogêneo,/[...] mas é todo cheio de ser./Além disso, é imóvel nas cadeias dos 
potentes laços,/Sem princípio nem fim [...]/O mesmo em si mesmo permanece e por si mesmo 
repousa,/E assim firme em si fica (PARMENIDES, 2002, frag. 7-8). 
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nos apresenta a essência, as qualidades imutáveis, incorruptíveis e eternas de um 

ser141 . O eidos é a forma com que a matéria passa a estar informada. Para que 

possamos conhecer, haveremos de abstrair da matéria e buscar a forma, cuja presença 

ali naquele ente particular, apenas nos deve remeter ao Mundo das Ideias. É lá no 

Mundo das Ideias que poderemos conhecer o ser. O ser de cada ente encontra seu 

fundamento na Ideia do Ser, a qual pode ser contemplada pela Ideia da Verdade, da 

Justiça, do Bem e do Belo. Platão segrega matéria e forma, o mundo sensível e o 

mundo inteligível, abrindo ao conhecimento a ideia do ser que estaria num mundo não 

sujeito ao devir 142 . Importante frisar que o que é conhecível é o que pode ser 

apreendido e tal apreensão nos oferece um nome: tudo que há, enquanto ser, tem um 

nome próprio. Aristóteles, contudo, não aceita esta segregação e toda mitologia que 

permite Platão compor sua narrativa epistêmica. Em Aristóteles, não há Mundo das 

Ideias, ainda que um ente seja composto de matéria e forma. Mais propriamente, 

Aristóteles entende o ente como um composto matéria-forma, o que podemos chamar 

de hylemorfismo. Conhecer é conhecer o que nos é dado aos sentidos, conhecendo a 

forma dada naquela matéria. 

Embora possamos apontar as diferenças entre Platão e Aristóteles, faz-se 

preciso ressaltar algumas proximidades. Primeiro, e a que nos importa mais, o eidos, a 

forma é qualitativa, diz-nos da qualidade do ente que o torna singular entre tantos, não 

estando, o eidos, sujeito ao devir. Segundo, o fundamento realista destas 

epistemologias. A forma, a ideia, o eidos dos seres não está presente no intelecto 

humano, mas no Cosmos. Quer o eidos seja dado por contemplação do Mundo das 

Ideias, quer seja dado por meio da afetação dos sentidos, o conhecimento é algo que 

provém do exterior, é-nos exógeno. O que existe há de revelar seu ser, o que não 

existe nada diz de si. Importa salientar que as epistemologias realistas da antiguidade 

requerem certo fundacionismo epistêmico, que a realidade esteja fundada em certezas 

imutáveis, incorruptíveis e eternas. E que tal realidade fundada no eidos encontre em 

                                                        
141 Como nos fala Étienne Gilson, “na verdade, ser significa ser imaterial, imutável, necessário e 
inteligível. É precisamente a isto que Platão chama de Ideia. As ideias eternas e inteligíveis constituem 
a própria realidade. Não este ou aquele homem em particular, mas a sua essência imutável” (GILSON, 
2003, p. 32). 
142 Para Platão, “as Ideias eternas devem merecer eminentemente ser chamadas de divinas. Ora, entre 
as Ideias existe uma que domina todas as outras, porque todas participam de sua intelegibilidade. É a 
Ideia de Bem [...] (que) domina o mundo inteligível porque tudo o que existe, na medida em que existe, 
é bom” (GILSON, 2003, p. 32).  
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nós um espaço de representação. A epistemologia antiga, baseada no ato 

contemplativo, conduz o homem à busca da identidade fora de si. 

Como, então, podemos representar tal realidade? O pensamento filosófico 

grego nos oferece certa unidade a partir da ordem de uma Grande Cadeia do Ser. Para 

que possamos reconstruir esta Grande Cadeia do Ser, precisamos, antes de tudo, 

retomar a unidade primordial do Uno. Assim como o Cosmos aristotélico tem  sua 

dinâmica a partir do Motor Imóvel, a Grande Cadeia do Ser tem como princípio de 

unidade o Uno, de onde provém o ser e a existência de todos os entes. A Ideia em 

Platão é a unidade de onde se encontra a totalidades das ideias sobres os seres 

existentes. A importância da Ideia em Platão ou o Uno dos neoplatônicos está em que 

podem ser confundidos com o Absoluto, o próprio Deus dos Medievais143. 

Retomaremos em momento mais apropriado a questão do Deus de Platão e 

Aristóteles em face do pensamento cristão medieval. Por ora nos importa 

percebermos como desta unidade nos possibilita contemplar toda uma hierarquia 

cósmica que encerra todos os entes segundo sua existência e ser, a partir da Ideia ou 

Motor Imóvel. Neste momento cabe salientar que este “ser em si”, soberano e 

autossuficiente, está além de qualquer perfeição possível para qualquer outro ser. 

Haveremos de ratificar que o universo, em cujo ápice está a Ideia (de Platão) ou o 

Motor Imóvel (de Aristóteles), encerra em si a autossuficiência, não carecendo de 

nada externo a si. Este ser autossuficiente dá existência aos seres segundo uma única 

Grande Cadeia dos Seres, existência a todas as espécies possíveis. Em outras 

palavras: tudo o que existe, existe segundo a possibilidade de sua existência e não há 

nada que não exista que poderia vir a existir, e tudo o que existe tem um nome144.  

                                                        
143 [...] concepção do Bem absoluto [...] se ela é considerada válida para que os escolásticos chamaram 
de ens perfectissimum, o cume da hierarquia do ser, o último e único objeto de contemplação e 
adoração completamente satisfatório, é possível que haja poucas dúvidas de que a ideia do Bem era o 
Deus de Platão; e não pode haver dúvida nenhuma de que ela se tornou o Deus de Aristóteles e um dos 
elementos ou ‘aspectos’ do Deus da maioria das teologias filosóficas da Idade Média e de quase todos 
os poetas e filósofos platonizantes (LOVEJOY, 2005, 48). 
144 O mundo existente é uma representação do Mundo das Ideias, assim, “pelo fato de o universo criado 
ser uma réplica completa do Mundo das Ideias é que Platão argumenta que só pode haver uma única 
criação”, seguindo uma tal lógica que primeiro sejam criados os seres imortais, para depois serem 
criados os mortais, assim (Lovejoy entre citações de Platão), “‘o universo foi preenchido 
completamente com seres vivos, mortais e imortais’ e, desse modo, tornou-se ‘um Deus sensível, que é 
a imagem do inteligível – o maior, o melhor, o mais justo, o mais perfeito’” (LOVEJOY, 2005, p.56). 
Conhecer é identificar-se com a representação por meio da contemplação. O ideal antigo, 
enfaticamente o de Platão, tendia para uma identificação do intelecto humano a partir do Mundo das 
Ideias, e isto por meio da contemplação, ou seja, certa posição religiosa de um homem que busca sua 
unidade com o templo do Mundo. O pensamento cosmológico antigo concebia Universo Finito, Eterno 
e Fechado, e para além de sua parte mais exterior (a Esfera das Estrelas Fixas), mas ainda dentro do 
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A Ideia dá existência aos seres imortais (na região supralunar) e dos mortais 

(na região sublunar), segundo uma única possível Grande Cadeia do Ser. Esta Grande 

Cadeia do Ser é hierarquizada segundo três princípios, concomitantes e 

interdependentes: 

1o - Princípio de plenitude (LOVEJOY, 2005, p. 57), segundo o qual 

desde a Ideia (mundo inteligível, aquele que apenas podemos 

contemplar por meio da razão, do Logos) até a matéria-prima (o 

mundo sensível, acessível pelos sentidos e puro devir e mudanças), 

perpassando todos os seres existentes, a Grande Cadeia do Ser é 

completamente preenchida por seres vivos mortais e imortais. A Ideia 

é necessária e deve engendrar necessariamente os existentes finitos. A 

hierarquia dos seres engendrada pela Ideia é necessária. 

2o - Princípio da continuidade (LOVEJOY, 2005, p. 60). Os limites 

que marcam a essência de cada ser existente são fronteiriços com os 

limites de outros seres existentes. Poderíamos dizer que a Physis não 

conhece o vácuo, antes, todo o encadeamento de seres é plenamente 

preenchido, não havendo quaisquer descontinuidade, ou espaço lógico 

a ser preenchido145. 

3o - Princípio, de gradação linear (LOVEJOY, 2005, p. 63). Por este 

princípio, conforme pudemos notar acima, cada ser existente tem uma 

participação diferente na Ideia. Quanto mais inferior o ser, menos 

participação tem na Ideia, sendo acrescida, a cada ser existente 

superior, uma qualidade que o aperfeiçoa. Enquanto a Ideia não 

comporta qualquer privação em si, o ser existente mais inferior é 

privação absoluta.  

Resta-nos salientar, então, quatro questões. Primeiro, que a ausência de 

qualquer ser, ou a inexistência de um qualquer ser na Cadeia implicaria na 

                                                                                                                                                               
Cosmos, o Motor Imóvel, como Intelecto. “Esta concepção de que não somente as existências, mas 
também as essências, estão ordenadas hierarquicamente permanece em Platão apenas uma vaga 
tendência [...] foi Aristóteles mesmo quem principalmente sugeriu aos naturalistas e filósofos de épocas 
posteriores a ideia de ordenar (pelo menos) todos os animais em uma scala naturae única e gradual de 
acordo com seu grau de perfeição [...] No De anima  é proposto uma outra ordenação hierárquica de 
todos os organismos [...] Ela está baseada nas ‘potências da alma’ que eles possuem [...] possuindo, 
cada ordem superior, todas as potências daquelas inferiores a ela na escala, e ainda uma potência 
diferenciadora adicional que lhe é própria” (LOVEJOY, 2005, p. 62-63). 
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“dissolução geral da ordem cósmica” (LOVEJOY, 2005, p. 65). Segundo, que a 

Cadeia plena, contínua e gradada é também fixa, isto é, cada essência é pensada pela 

Ideia em uma posição fixa na Cadeia, a qual é plena, contínua e ordenada por 

gradações qualitativas que, por ser ordenada hierarquicamente pelos três princípios, 

não permite sobreposições ou mutações. A mutação de um ente na cadeia implicaria 

na vacância de um elo e na sobreposição de elos. Terceiro, a Grande Cadeia do Ser é 

uma ordem hierárquica segundo a participação de cada ser existente na Ideia, ou seja, 

segundo certa qualidade essencial com que cada ser participa da Ideia, determinando 

necessariamente, de acordo cada qualidade, uma ordem plena, contínua e graduada 

conforme as qualidades. Quarto, o Cosmos antigo hierarquizado qualitativamente em 

uma grande Grande Cadeia do Ser, traz como premissa que o todo é anterior às partes 

e que o todo (a Ideia) é maior que a soma das partes (os existentes finitos imortais e 

mortais), assim, o todo tem primazia sobre as partes.  

Os neoplatônicos tomaram como princípio de unidade para um mundo repleto 

de pluralidade o Uno ou Um o qual gera a multiplicidade conservando sua unidade 

essencial. Platão concebeu a Ideia e Aristóteles, o Motor Imóvel ou Inteligência. O 

Cosmos para Platão e para os neoplatônicos emana146 do Um. Os neoplatônicos nos 

permitem caminhar desde os primeiros filósofos gregos, a saber, Sócrates, Platão e 

Aristóteles, até uma síntese que culminará com o que podemos chamar de pensamento 

Ocidental, isto é, a Igreja Cristã do Ocidente. É possível pensarmos que entre o 

cristianismo primitivo e o pensamento grego, de linhagem neoplatônica, haja certa co-

penetração, como sugerido por Jaeger, de acordo com o conceito de synkrasis147.  

                                                        
146 A teoria da emanação nos diz que cada perfeição gera algo além de si e inferior a si, isto é, as 
hipóstases, teoria esta que sustenta e acompanha as premissas da Grande Cadeia do Ser, conforme 
apontamos acima. Assim temos, as três hipóstases: a primeira do Uno que gera o Nous, a Inteligência 
do Mundo, ou Razão, aquele que olhando para o Uno, pensará o ser de cada ente; a segunda da Razão 
que gera a Alma Universal, esta que emanará desde a Razão e olhando para ela, até os elementos; a 
terceira hipóstase é, então, cada porção de matéria será informada por uma ideia, gerando, assim, as 
diferentes espécies de imortais e mortais, segundo a maior e menor participação na Ideia. Desta 
maneira, “a diferença de espécie é tratada (pelos neoplatônicos) como necessariamente equivalente à 
diferença de excelência, à diversidade de posição de uma hierarquia” (LOVEJOY, 2005, p. 69). 
147 conceito este que traduz um termo técnico preciso e importante para o pensamento cristão do 
segundo século em diante: “A palavra grega que traduzimos por ‘mistura adequada’ é um tipo especial 
de mistura, que a língua grega denomina krasis e distingue assim de uma mera justaposição de 
elementos mistos, sem a penetração mútua (em grego mixis). A palavra [...] synkrasis, que acentua a 
ideia de penetração mútua [...] Deveríamos, portanto, traduzi-la por ‘combinação’ [...] Foi, desde cedo, 
empregue no pensamento médico grego para denotar uma coisa que, embora composta de dois ou mais 
elementos, coalesceu numa unidade indissolúvel e bem equilibrada. Os pensadores políticos e sociais 
passaram a empregar a palavra para descrever o seu ideal de unidade política como combinação 
saudável de elementos sociais diferentes na polis. Era igualmente aplicada ao cosmos e à unidade e à 
ordem dos seus elementos ou partes” (JAEGER, 2002, p. 35-36) 
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A synkrasis seria uma espécie de mistura tal que a síntese redunda em um 

elemento novo imbricado e diferente das partes isoladas. Embora Platão nunca tenha 

proposto que a Ideia de Bem seja um deus, ou mesmo, o Deus, a mistura entre sua 

filosofia e a teologia cristã foi de tal modo synkrasis, que “mesmo os intérpretes não 

cristãos de Platão descobriram teologia cristã na sua filosofia; depois disso foi-lhes 

fácil demonstrar que a teologia cristã era apenas uma versão corrompida da filosofia 

de Platão” (GILSON, 2003, p. 33). Mas, precisamos sinalizar que a Ideia, em Platão, 

mais propriamente, o Uno dos neoplatônicos, será resignificado pelos cristãos dentro 

de uma ordem cósmica, cujo ápice transcendente será Deus.  

Os deuses, em Platão, são ideias emanadas da Ideia e, cada alma é um deus 

individual, de tal modo que a alma humana seja divina, posto ser uma hipóstase da 

Alma do Mundo. Retomando a Grande Cadeia do Ser, devemos perceber que os entes 

que habitam a região supralunar são divinos, ainda mais do que os humanos. Assim, a 

contemplação do Mundo das Ideias não torna o homem divino, mas faz com que este 

homem se lembre de sua própria divindade, de sua essência divina, das qualidades 

naturais de sua alma, se identifique com sua própria divindade. O projeto 

soteriológico em Platão, implica num voltar do homem ao inteligível, à sua divindade 

oculta no sensível, um mover da razão para além do sensível 148 . Tal projeto 

soteriológico, contudo, não é individual, antes, político. A salvação se dá na Pólis, 

cujo monarca, o filósofo-rei, contempla a Ideia do Bem. 

Se a Ideia, em Platão, traz à existência aos seres, informando a matéria, o 

Motor Imóvel de Aristóteles é ato puro, movendo sem ser movido. Não há em 

Aristóteles um momento gerador, mas, sendo o Cosmos eterno, o Motor Imóvel é ato 

puro que move o mundo. O Cosmos aristotélico é eterno e necessário, em cujo ápice 

está o Motor Imóvel149. Este deus de Aristóteles está no ápice do Cosmos, distante 

dos homens, cabendo a estes certa economia do mundo. Há, em Aristóteles, uma 

Physis, uma ordem cósmica, leis de geração e corrupção eternas, segundo o 

movimento qualitativo no mundo sublunar, e há um nomos, uma lei, uma ordem 

estabelecida pelos homens na Pólis, não menos qualitativa e que não pode romper 

                                                        
148 Nas Enéadas, Plotino apresenta a metáfora do homem sujo que ao tomar banho pode tornar-se 
limpo, tal qual o movimento da alma que se volta totalmente a si, ou seja, volta-se a deus (PLOTINO, 
2002, p.51). 
149  “Pensamento [...] abaixo dele estão as esferas celestialmente concêntricas, cada uma movida 
eternamente por uma Inteligência distinta, que por sua vez é um deus distinto” (GILSON, 2003, p. 37) 



 156 

com a harmonia cósmica. Também em Aristóteles a Physis implica num nomos, o 

Cosmos, numa política. 

A synkrasis promovida pelo cristianismo a partir do segundo século 150  de 

nossa era entre a filosofia grega, neoplatônica, e os escritos que viriam a partir do 

século IV se tornar o cânon cristão, a Bíblia, tomam como ponto de partida na 

unicidade divina já exposta nos textos veterotestamentários. Conforme nos lembra 

Étienne Gilson, o texto atribuído a Moisés nos diz: “Ouve ó Israel: o Senhor nosso 

Deus é um só Senhor.”151 Sobre a existência do Deus de Israel, lembra-nos também 

da tradução imposta pela septuaginta do texto do Êxodo, quando Deus diz: “Eu sou o 

que Sou.”152 Deus não apenas existe, como sua existência é necessária, posto que é o 

Ser. Estes filósofos do segundo século em diante passam a falar o grego e, ao falar o 

grego, colocam questões novas. Mas, enquanto os gregos faziam perguntas sobre a 

Physis, os cristãos faziam sobre o Ser. Passam a usar o método filosófico como 

instrumento para suas especulações, ainda que as questões tenham sido deslocadas. 

Devemos perceber que para o neoplatônico Plotino o Uno é aquilo que é o 

Todo que gera a Physis e está na Physis, mas como princípio inominável é 

inapreensível, ainda que determine necessariamente o Todo em sua unidade153. O 

Intelecto é conhecimento e o lugar de todas as Ideias e, a partir dele flui a 

multiplicidade dos seres individuais e distintos. Daí redunda que apenas podemos 

dizer que algo é, ou apreender o ser de um ente, se pudermos distinguir claramente 

este ser dos demais seres. Aqui podemos, mais uma vez, retornar à Grande Cadeia do 

Ser e lembrar que cada ser ocupa um lugar nela, cujas fronteiras são claras e distintas 

em relação aos outros seres que ocupam as fronteiras 154 . A transposição do 

neoplatonismo para o cristianismo, principalmente aquele concebido por Santo 

                                                        
150  Importante notar as palavras de Étienne Gilson: “O Cristianismo não era em si mesmo uma 
filosofia, Era a doutrina essencialmente religiosa da salvação dos homens por meio de Cristo […] a 
partir do século II dC., os homens terem necessitado de recorrer à técnica filosófica grega para exprimir 
ideias que nunca tinham passado pela cabeça de qualquer filosofo grego” (GILSON, 2003, p. 44). 
151 Deuteronômio 6: 4. 
152 Êxodo 3: 13. 
153 Conforme já dissemos acima, quando pontuamos as três hipóstases: “da fecundidade do Uno nasce 
um segundo princípio inferior ao primeiro, porém subsistindo eternamente tal como o Uno e, depois 
dele, a causa de tudo o que vem depois dele. O seu nome é Intelecto. Ao contrário do Uno, o Intelecto é 
o conhecimento que subsiste por si só de tudo o que é inteligível” (GILSON, 2003, p. 45). 
154 Ao acompanharmos esta retomada do pensamento neoplatônico, que tem no Uno plotiniano o Ser 
do Parmênides de Platão, e o Intelecto, ou Nous, o conceito aristotélico de Pensamento, que pensando 
em si mesmo gera os seres, chegamos a uma questão levantada por Gilson: “Quem é o Uno senão Deus 
Pai, a primeira pessoa da Trindade cristã? E quem é o Nous ou Intelecto senão a segunda pessoa da 
trindade cristã, ou seja, o Verbo, tal como aparece no começo do Evangelho de São João?” (GILSON, 
2003, p. 46). 
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Agostinho, será feita sobre um deslizamento conceitual, um movimento 

paradigmático. O cristianismo a partir do segundo século procurará se manter dentro 

da tradição filosófica grega, pela via do neoplatonismo, mas impondo um novo 

paradigma. Um duplo movimento: de continuidade e mudança. 

Conforme dissemos acima, no pensamento grego neoplatônico o homem é um 

deus que se esqueceu de sua divindade, devendo buscar lembrar desta realidade por 

meio da contemplação da Ideia 155 . Por esta via podemos perceber o sentido da 

antropologia neoplatônica que coloca o homem no interior de uma Physis encantada, 

cheia de deuses. Contudo, não é esta a antropologia cristã e nem mesmo a teologia 

cristã, em que Deus não comunga da mesma substância dos homens, antes, o Deus 

dos cristãos se mostra absolutamente transcendente. Enquanto na filosofia de Platão e 

dos neoplatônicos Deus é necessário e necessariamente há de gerar o mundo como 

emanação de si mesmo, por meio das hipóstases, o Deus cristão não cria o mundo por 

necessidade, mas por livre deliberação de sua vontade. O Deus cristão é 

absolutamente livre e cria por que é livre, e o faz não como extensão de si, como ato 

necessário, mas a partir do nada: do nada tudo se fez156.  

Lembramos que na filosofia neoplatônica há apenas uma diferença qualitativa, 

de grau, entre o Uno e o que é gerado nas hipóstases, enquanto na filosofia cristã, há 

uma diferença radical entre o Deus cristão e sua criação. Deus gera seu Filho, o qual 

comunga com a unidade divina 157 , no entanto, quando cria a Physis ou, mais 

propriamente, a Natureza, não o faz como uma extensão, uma hipóstase, mas cria algo 

radicalmente distinto de si. No Cosmos cristão a transcendência de Deus é radical e 

este não está contido na Physis. Se em Platão o Mundo das Ideia é transcendente em 

relação ao mundo sensível, mas é imanente à Physis, no cristianismo, a 

transcendência é absoluta158. 

                                                        
155 Como nos diz Gilson, “na doutrina de Platão, e ainda mais claramente na de Plotino, ser uma 
substância puramente inteligível, viva e imortal era exatamente ser um deus” (GILSON, 2003, p. 51). 
156 Como nos lembra Gilson, “Criar é dar existência [...] Agostinho tem uma noção bastante clara do 
que é criar algo ‘a partir do nada’. É faze-lo ser. O que permanece grego no pensamento de Agostinho 
é a sua própria noção do que significa ser” (GISON, 2003, p. 53), sabendo que “a palavra ‘ser’ ou esse 
é um verbo porque designa um ato” (GILSON, 2003, p. 55). Assim, o “Eu Sou” da septuaginta, 
designa Deus como ato supremo que cria por sua soberana vontade livre. 
157 “o Logos é o Deus vivo; não está apenas em Deus e com Deus: ele é o próprio Deus. É o Verbo pelo 
qual foi feito o mundo e que se fez carne para remi-lo. É o Filho de Deus, que está com o Pai, e nos 
trouxe a graça e a verdade [...] O Logos [...] contém as Idéias” (BOEHNER, GILSON, 2004, p. 18). 
158 Ainda que devamos dizer que o pensamento cosmológico cristão seja, em alguma medida, herdeiro 
do pensamento clássico, haveremos de pensar em suas diferenças. O mundo antigo e o mundo cristão 
são esféricos em que tudo está em movimento, sua origem (em Platão e no cristianismo) é o Ser que, 
primeiramente concebe-o em sua mente e posteriormente é criado o mundo sensível na matéria, o qual 
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Não haveria, portanto, uma identidade entre neoplatonismo e cristianismo, 

mas apropriação e mutação. O neoplatonismo é apropriado pelo cristianismo e 

redescrito segundo os termos próprios deste. Haveria um movimento desde a 

antiguidade para o medievo que passa por Santo Agostinho e este movimento não é 

de continuidade e nem de ruptura, mas um movimento redescritivo a partir de novas 

questões, que tanto continua, quanto rompe com a tradição antiga. Em termos mais 

atuais, podemos dizer que o cristianismo teria desencantado a natureza, retirado dela 

os deuses, promovido, assim, um passo secularizante no Ocidente, mas, mantido, uma 

maneira apropriada, a hierarquia cósmica antiga, por isso mesmo, uma synkrasis. O 

movimento epistemológico cristão, em relação à epistemologia antiga tem como 

ponto nevrálgico a dicotomia que segrega Deus e a Natureza, mas não apenas isto, 

como veremos adiante. 

Uma vez estabelecida certa separação entre o Criador e a Criatura, entre Deus 

e a Natureza159, haveremos de retornar à questão soteriológica, sem, contudo, deixar 

de lado a questão da ordem cósmica hierarquizada qualitativamente. Pois se, como 

apontamos acima, a salvação em Platão e para os neoplatônicos é um olhar 

contemplativo humano que busca o conhecimento que pode relembrá-lo de sua 

divindade e, se em Aristóteles, ainda que uma soteriologia não seja explicitada, é na 

harmonia da Cidade a partir do movimento da alma do animal político (zoë politikós) 

que se pode encontrar um certo bem-estar, certamente no cristianismo o esforço 

humano não promoverá a salvação da alma e nem o bem-estar na Cidade, a dos 

homens. Busquemos nos aproximar do conceito de providência e, posteriormente, no 

de fé, a fim de percebermos o sentido da soteriologia cristã, de tal modo que nos 

permita, bem mais à frente, perceber uma possibilidade de synkrasis secular na 

                                                                                                                                                               
dura no tempo. A Terra, centro deste mundo esférico, também é esférica, repousando no poder divino e 
como tudo no mundo, “ocupa o lugar que convém à sua qualidade distintiva” (GILSON, 2007, p. 392). 
Tudo o que há na Terra é formado pelos quatro elementos, conforme dissemos, mas “o fogo, cujo nome 
(ignis) significa non gignis, tu não geras [...] é dele que os anjos formam corpos quando vêm entre os 
homens” (GILSON, 2007, p. 395). É da ciência do fogo que se compreende a ciência dos sete planetas, 
ou astros errantes. No entanto, estes planetas no movimento de sua esfera produziam harmonias, 
melodias, diríamos hoje, inaudíveis. Por outro lado, Deus e as Ideias são eternos, enquanto o mundo 
dura no tempo, sabendo que “os séculos seguem o curso do tempo, tudo o que é neste mundo transcorre 
no tempo” (GILSON, 2007, p. 397) Mas o tempo para Platão e Aristóteles não é o tempo para os 
cristãos. 
159 pontuado pela fala de Jesus, “Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus” (Mateus 22: 
21) Não nos esqueçamos da divindade de César, para os antigos, não apenas por sua posição cósmica 
como Imperador, mas ontológica, assim como não devemos nos esquecer do fechamento, finitude do 
Cosmos. Mais adiante retomaremos esta questão pela via política a qual poderá nos auxiliar no 
entendimento de um mundo harmonizado. 
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Modernidade, isto é, certo movimento desde o cristianismo até o Moderno que 

possamos chamar de secularização e laicidade, como synkrasis. 

Assim como devemos buscar na cosmologia cristã um movimento de 

synkrasis dos escritos judaico-cristãos com os greco-romanos, também na ideia de 

providência nos permite uma busca similar. A noção de providência não é 

exclusivamente cristã, como nos adverte Étienne Gilson (GILSON, 2006, p. 202). 

Para entendermos tal noção, é preciso que saibamos que há três pontos das leis de 

uma teologia natural, à qual ela se sustenta: “existem deuses; esses deuses se 

interessam pelos assuntos humanos; é impossível corromper os deuses comprando sua 

benevolência. O segundo desses três pontos diz diretamente respeito à doutrina da 

providência divina” (GILSON, 2006, p. 202). Ora, os deuses, ao se preocuparem com 

os assuntos humanos, proveram um universo ordenado de tal maneira a providenciar 

ao homem todo o que lhe era preciso, imputando neste universo leis necessárias. 

Uma destas leis relaciona-se, na providência em Platão, com a questão da 

justiça, uma vez que um semelhante atrai um semelhante. Desta maneira, o bom atrai 

o bom e o mau atrai o mal160. Por outro lado, em Aristóteles a Inteligência não tem 

seu olhar voltado para o homem, mas para si mesma, ignorando os homens. A 

providência cristã, diferentemente daquela platônica fundada numa lei impessoal está 

implica numa eleição. A crença cristã na providência divina, como criação, faz mover 

o cristão à busca do reino, e esta busca demandará fé. Devemos notar que a busca do 

reino tem como contrapartida que as demais coisas serão providenciadas por Deus, 

como nos diz o evangelho: “buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, 

e todas as demais coisas vos serão acrescentadas”161. Estas demais coisas estão na 

natureza, por meio de uma ordem cósmica, como nos fala Gilson, “a noção de criação 

é o fundamento último da providência cristã [...] (e) é contraditório admitir a criação 

em não admitir a providência” (GILSON, 2006, p. 210). A criação do Deus cristão 

traz à existência individualmente cada objeto, atendendo a um fim particular de cada 

um (GILSON, 2006, p. 210), sabendo que a criação perfaz a economia divina em prol 

do homem. Assim, “o mundo está submetido ao governo providencial de Deus” 

(GILSON, 2006, p. 212), sabendo que a providência de Deus é a forma imutável que 

faz cada coisa subsistir e a lei que as move, tendo em vista que “é uma só e mesma 
                                                        
160 “Se formos bons viveremos com os bons e seremos tratados por eles de acordo com sua bondade; se 
formos maus, viveremos com os maus e sofreremos sua maldade do mesmo modo que eles sofrerão a 
nossa” (GILSON, 2006, p. 204). 
161 Mateus 6: 33. 
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coisa para Deus criar, formar, governar. Num universo que recebe de Deus seu ser, 

tudo é previsto, querido, ordenado e nada se faz por acaso” (GILSON, 2006, p. 213). 

Assim, providência é além de criação, é controle e governo de tudo visando um fim.  

A providência cristã, criadora e regencial, é proveniência provisional de um 

Deus que se confunde como Ser que cria. No ato da criação cristã, o Ser traz 

existência as coisas que não são, do nada, tendo em vista que “a virtude criadora 

merece esse nome precisamente por não se limitar a transmitir formas, mas 

proporcionar ser à própria matéria” (GILSON, 2006, p. 221). Ademais, Deus 

proporciona ser a cada criatura individualmente, conhecendo, assim, cada uma delas 

em particular, não se detendo, como em Platão, no universal. Mas, por que Deus 

criou? Qual a finalidade da criação? A finalidade da providência é o próprio Deus, 

origem e destino da criação. Aquele ato de uma vontade livre é providencial para que 

o homem conheça a Deus e se volte para Ele. Um indivíduo criado à imagem e 

semelhança de Deus deve retornar a Deus também por um ato de vontade livre, e não 

por necessidade como para os neoplatônicos. Por esta via, então, “o tema cristão da 

glória de Deus termina de dar à noção de providência seu sentido pleno” (GILSON, 

2006, p. 224). O homem, no cosmos, reconheceria o Deus criador e governador do 

mundo e se voltaria livremente para Deus, glorificando-o no mundo. O 

reconhecimento de Deus é, sobretudo, um ato racional, um ato da razão humana que 

vê no mundo uma ordem e um fim que são extramundanos. Todavia, não um ato de 

uma razão do homem, mas de cada homem em particular162. 

A questão da providência traz consigo a da soteriologia. O reconhecimento da 

providência divina é um conhecimento, e tal conhecimento o é da ciência que Deus 

tem de cada criatura individualizada. Reconhecer Deus é conhecer um cosmos criado, 

ordenado e suportado por ele e suas leis163. Mas ainda haveria um passo humano, do 

indivíduo que, tal qual Deus, age por meio de sua vontade livre, que faz mover sua 

vontade num ato livre. A este movimento da alma (criada) do indivíduo, chamemos 

                                                        
162 “Cada ser humano é uma pessoa; seus atos são atos pessoais, pois partem da livre decisão de um ser 
racional e dependem unicamente da sua iniciativa própria. E como tais, portanto, que a providência 
divina tem de se aplicar a eles. Por um privilégio único, Deus, que conduz tudo de acordo com seus 
caminhos, faz a cada um de nós a honra insigne de nos associar à sua conduta” (GILSON, 2006, p. 
227). 
163 “pelo fato de haverem procedido de Deus, as coisas criadas são um meio de retorno a Deus para 
todas as almas amantes da verdade [...] a possibilidade do retorno é garantida pelo fato de todas as 
criaturas trazerem impressos os vestígios da Santíssima Trindade” (BOEHNER e GILSON, 2004, p. 
184). 
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de fé164. A soteriologia cristão, articulando fé e razão, propõe um “itinerário até Deus” 

(NOVAES, 2007b, p. 167), que implica numa cosmologia interiorizante, cujos 

“degraus da hierarquia do mundo são tanto ascendentes, quanto interiorizantes” 

(NOVAES, 2007b, p. 167), entendendo que “se trata de interpretar o lugar do espírito 

humano na hierarquia do mundo” (NOVAES, 2007b, p. 167). O itinerário até Deus 

como procura de Deus, implica no conhecimento de si que conduz o homem ao 

conhecimento de Deus. Tal conhecimento do mundo e o lugar do homem, implica 

numa hierarquia cósmica, como providência divina, ordenamento de Deus em favor 

do homem. Os seres nesta hierarquia, criados e não gerados, imitam seu criador ao 

imitar o ordenamento e mantendo-se ordenados ali onde foram colocados. Ao homem, 

contudo, Deus dotou-o de livre arbítrio, o qual faz mover a vontade humana em 

direção ao seu Criador. Este movimento é interioridade à medida que o homem 

encontra em si vestígios de seu Criador, “vestígios que serão apoio para seu impulso 

em direção a ele” (NOVAES, 2007b, p. 187). Assim, o homem ao voltar-se para si e 

encontrando vestígios de seu Criador, encontra, também, sua identidade em Deus, ou 

seja, “ao pensar em si mesmo, pensa aquele que pensa, e encontra uma imagem, ainda 

que imperfeita, da identidade” (NOVAES, 2007b, p. 190). 

Tal movimento da vontade livre se inscreve numa experiência que para o 

cristão medieval deverá apontar para sua relação com o Ser Absoluto, como nos fala 

Moacyr Novaes ao tratar da questão da eternidade em santo Agostinho:  
cada um experimente a miséria humana, e a misericórdia se faça reconhecer. 

A noção de ‘experiência’ é fundamental aqui, pois Agostinho não se limita a 

encarar a confissão como uma investigação de um exemplar anônimo do 

gênero humano; antes, o esforço individual – ainda que tenha uma aspiração 

de ‘fraterna caridade’ (conf. XI ii3) – é condição para o exercício da 

liberdade (NOVAES, 2007d, p. 215-216). 

Embora em Platão, Aristóteles e para os neoplatônicos a Physis é a totalidade 

de tudo o que existe, portanto, inclui tudo o que é material e tudo que existe para além 

da matéria, a Natureza para os cristãos não incluirá o Criador. A despeito desta 

distância, a Natureza é pensada por ambos como “un solo organismo [...] una sucesión 

de múltiples fenómenos que [...] tienden por sí mismos hacia una meta común y 

encuentran su unidad en ella. La idea de la mutua condicionalidad de todas las partes 

[...] se trueca [...] en la intuición de un universo vivo en su totalidad” (CASSIRER, 

                                                        
164 Para uma melhor compreensão entre fé e razão em santo Agostinho recomendamos o trabalho de 
Moacyr Novaes, “fé e razão” (NOVAES, 2007a) 
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1953, p. 228). Mas o homem cristão é colocado no meio do Cosmos ordenado, da 

Natureza orgânica, um todo harmônico cujas partes se ajustam segundo o seu ser, 

segundo sua essência, sua qualidade intrínseca. Este homem cristão há de mover sua 

alma em fé a fim de conhecer Deus, sabendo que conhecer Deus é conhecer aquele 

cuja imagem e semelhança está em si165. A experiência cristã é a experiência singular 

do homem com o todo, cuja representação mais bem acabada está na Natureza166. 

Deparamo-nos, aqui, com a questão da experiência, que para o homem cristão 

será individualizada e singularizada, radicalmente diferente da experiência catártica 

do homem grego, aquele que se dá no espaço público, no teatro, espaço político para 

o qual o homem grego convergia, no interior da Pólis, e obtinha experiências num 

movimento da alma política comum. Todavia aquele homem cristão, posto no centro 

da criação, pode contemplar o todo e encontrar ali, por meio de fé, não apenas Deus, 

mas um certo conhecimento que se abre como conhecimento de si e de seu lugar no 

mundo. A experiência cristã é a da identidade de si em Deus. Esta tradição, que tendo 

sofrido as inúmeras mudanças ao longo de séculos, ainda podia encontrar nas palavras 

de santo Agostinho certo eco, quando diz: “ó Deus único, de quem promana toda 

harmonia, ó forma perfeita, que formas todas as coisas e que tudo ordenas de acordo 

com as tuas próprias leis” (AGOSTINHO, 1984, p. 25). 

Santo Agostinho nos mostra, em suas Confissões, como a experiência do 

tempo é inquietante para o homem cristão, e não apenas para o grego. Conforme nos 

fala Moacyr Novaes, “é possível notar como o problema recorrente das Confissões é 

retomado segundo o binômio eternidade-tempo” (NOVAES, 2007c, p. 253), sabendo 

que não é a questão propriamente do tempo, mas a subordinação do tempo à criação, 

isto é, à providência divina. A concepção do tempo em santo Agostinho difere 

significativamente daquela dos gregos, contudo167. 

Cabe-nos, antes de passarmos à questão do tempo no cristianismo, sobretudo 

daquele que o influenciou mais decisivamente, o de Agostinho, ressaltar dois aspectos 
                                                        
165 “El hombre no ha sido creado directamente a imagen y semejanza de Dios, sino [...] como ‘imagen 
de una imagen’; [...] no puede llegar a conocerse ni a captar sus relaciones con lo ‘absoluto’, 
directamente, sino sólo por mediación de la realidad orgánica en su conjunto.” (CASSIRER, 1953, p. 
237). 
166 “[...] a medida que va ahondando en la investigación de la naturaliza objetiva el hombre se adentra 
al mismo tiempo en la verdadera esencia de su yo [...] El hombre es, de este modo, el comienzo y el fin 
de todo saber [...] La unidad natural y originaria de su existencia tiene que abandonarse y romperse, 
tiene que desdoblarse en dualidad mediante la libre acción del pensamiento, para que de ésta pueda 
resurgir, a su vez, el conocimiento consciente de la unidad de su ser” (CASSIRER, 1953, p. 186). 
167 Para um estudo mais pormenorizado da questão do tempo em Platão e Aristóteles, convidamos para 
a leitura do trabalho de Rémi Brague, “O tempo em Platão e Aristóteles” (BRAGUE, 2006) 
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da cosmologia platônica e aristotélica, cujo movimento harmônico e ritmado traz a 

evidência o tempo. Primeiro, a circularidade do tempo que há de ser percebida no 

movimento dos astros, circular e uniforme, cuja visibilidade torna o movimento 

numerável, portanto, temporizado. Segundo, que o tempo é a imagem da eternidade à 

medida em que este é o movimento do universo segundo o número, medida 

harmoniosa e ritmada dos astros em suas órbitas. Se de um lado o tempo é circular, 

concluindo revoluções dos astros no cosmos, de outro, o tempo, como imagem da 

eternidade, nos permite ler os números produzidos no movimento desta ordem celeste. 

A eternidade, a “aion”, o sem-fim, o que não encontra início, dado que sempre foi, e 

não encontrará fim, dado que sempre será. É nesta imagem de um movimento 

infinitamente contínuo de um vir a ser o que já foi, este encontro que necessita a 

revolução completa em sua órbita regida por um tempo numerável, que o tempo pode 

ser pensado como a imagem da “aion”. 

Se a questão do número aparece quando estamos diante do tempo circular, do 

tempo em Platão e em Aristóteles, não poderemos dizer o mesmo quando nos 

deparamos com os pensamentos de Agostinho sobre o tempo. Seu neoplatonismo 

encontra as Escrituras, estas que têm como início, no Gênesis 1: 1, com as palavras: 

“No princípio criou Deus os céus e a terra.” O cosmos cristão é criado por Deus, 

portanto, tem um princípio, no duplo sentido que possamos conferir ao termo 

“princípio”: aquilo que produz e a origem. O cosmos, em santo Agostinho, não é 

criado no tempo, mas o tempo é criado tal qual o cosmos, no princípio. A experiência 

de Agostinho com o tempo tem seu princípio na criação concomitante com o cosmos 

e aquele se endereça para a eternidade, ou é uma experiência de se apartar da matéria 

e voltar-se para Deus, implicando numa soteriologia. A salvação agostiniana, 

diferente daquela dos neoplatônicos que é um voltar-se a si e contemplar a 

autodivindade eclipsada pelo devir, é uma experiência que toma como princípio a 

ordem hierárquica cósmica em busca dos vestígios de Deus no mundo, portanto, 

exteriorização, e deste ponto se voltar ao homem interior, ao encontro em si da 

imagem de Deus, portanto, uma interiorização (NOVAES, 2007b, p. 167). Duplo 

movimento que perfaz um único caminho a Deus168. 

                                                        
168 A experiência cosmológica em Agostinho é eminentemente moral, tendo em vista que “importa-nos 
comentar a cosmologia agostiniana como hierarquia, traço que já pode ser identificado na escala dos 
seres [...] a hierarquia dos seres coincide ou converge em seu ápice com a hierarquia de ordem moral” 
(NOVAES, 2007b, p. 179), onde o supremo ser confunde-se com o Bem, “Deus é a beatitude” 
(NOVAES, 2007b, p. 181). O movimento da alma, a salvação, há de ser um afastamento da matéria e 
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No entanto, se a cosmologia representa o vir a ser dos seres por um criador em 

uma hierarquia cósmica, a contemplação da ordem é o meio de acesso ao vestígio 

deste Deus. Contemplar não é senão o caminho do retorno a Deus, o movimento de 

salvação, a qual reclamará um voltar-se, não mais para a matéria, mas para o homem 

interior. O homem deve ir além dos sentidos externos (ver, ouvir, tocar, etc.) e dos 

sentidos internos (o juízo sobre estes dados dos sentidos externos); sentidos estes 

compartilhados com os demais animais. Há de buscar a razão169, que é o sinal da 

imagem divina que há em si, visando nela, na Razão, sua identidade com Deus. A 

identidade com Deus é a identidade beatífica. O homem parte dos sentidos externos e 

internos, com os quais percebe a criação e a ordem hierárquica, os vestígios do 

criador, volta-se para si mesmo, para o homem interior e depara-se com mais um 

degrau desta hierarquia da salvação, tendo em vista encontrar a imagem de sua 

identidade no criador: o Bem Supremo170. 

A contemplação reforça o enigma do tempo, o qual continua presente desde o 

início, pois, “no princípio criou Deus o céu e a terra”. Se a eternidade em Platão e 

Aristóteles é um tempo sem início e nem fim, cuja presença aos sentidos se dá pelo 

movimento cíclico do cosmos supralunar, para Agostinho cabe pensar a eternidade e o 

tempo segundo a ordem da criação171. Se a corrupção se dá no tempo, há de se buscar 

a incorruptibilidade na eternidade, mas, a partir do tempo, tanto quanto a partir do 

cosmos. Desta maneira a eternidade como que não está no tempo, entendendo-a como 

o lugar da identidade, do repouso de Deus em si mesmo e do homem nele. Enquanto a 

eternidade é repouso, o tempo é extensão, apreendido pelas marcas do passado, do 

presente e do futuro, e estes três vinculam-se ao não ser, uma vez que “o passado já 

não é, o futuro ainda não é, e o presente [...] tende a não ser” (NOVAES, 2007c, p. 

270). Contudo, a passagem do tempo em Agostinho não é quantidade, requerendo que 

                                                                                                                                                               
um voltar-se para a beatitude suprema, para a qualidade presente no supremo Bem, constatando-se de 
início a finitude humana e a necessidade da misericórdia divina. Se de um lado a matéria é estática (em 
si não tem princípio de mudança), a alma é dinâmica e move-se quer para a matéria, quer para a 
beatitude. 
169 A razão como a “capacidade de pensar a si mesma, de voltar-se para si” (NOVAES, 2007b, p. 189), 
e “ao pensar em si mesmo, pensa aquele que pensa, e encontra a imagem, ainda que imperfeita, da 
identidade” (NOVAES, 2007b, p. 190). 
170 O cosmos criado, segundo a produção dos seres e a hierarquia que o ordena, abre o itinerário da 
salvação pela via exterior, mas aponta para o homem interior, em busca da imagem de sua identidade 
no criador. 
171 Se de um lado, em Agostinho, é “o tempo como uma das dimensões da miséria humana”, por outro, 
“o homem precisa reconhecer a sua finitude, precisa divisar o contraste entre sua natureza e a natureza 
divina, para então estar em condições de tentar superar tal finitude, recorrendo àquilo que nele se 
assemelha a Deus” (NOVAES, 2007c, p. 257). 
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a entendamos pela via soteriológica, no movimento da alma que se volta à beatitude, 

cujo sentido é a eternidade, o repouso172. A soteorologia inscreve-se na expectação de 

um tempo por vir que escapa ao tempo que ainda não é. 

Ora, esta expectação de um tempo por vir traz a marca do escatológico e, 

portanto, da eternidade, de uma expectação de repouso da alma. Assim como o 

cosmos traz em si a hierarquia da criação e sua respectiva ordem, ou vestígio do 

criador, também o tempo tem esta dupla conotação: de passagem e de eternidade173. O 

espírito humano, diante do tempo, se estende em direção ao criador. O tempo futuro é 

o tempo da esperança, do repouso do ser no Bem. Assim, e aqui podemos perceber o 

sentido de uma vontade livre,  
o movimento do homem consiste em primeiro se pôr a caminho, mas 

sobretudo em se deixar levar, extentus, pela verdadeira atividade, a atividade 

do absoluto, expressa tanto no Princípio da criação, como na encarnação de 

Deus filho. Se o primeiro movimento era de recolhimento a si, recusando a 

dispersão, agora se trata de outra ‘alienação’, não mais para o mundo, mas 

para o absoluto (NOVAES, 2007c, p. 284). 

 Se o Cosmos traz o vestígio do Criador, que permite com que o homem vá 

além da experiência sensitiva e busque na razão a imagem de Deus, e se o tempo 

igualmente criado tem em sua extensão o sinal da eternidade, também o verbo 

humano, a palavra dos homens não é senão imitação do Logos, do Verbo divino. O 

Logos, o Verbo divino, não está nas criaturas como pensaríamos se o cristianismo de 

Agostinho fosse mera extensão do neoplatonismo, com sua Grande Cadeia dos Seres 

e a Alma do Mundo. Antes, há uma transcendência radical que separa o Criador das 

criaturas, que trazem em si uma dependência ontológica174. O verbo humano jamais 

poderá dizer qualquer coisa sobre o Logos, menos ainda sobre o Ser em si, ainda que 

possa dizer algo sobre o Cosmos, a ordem cósmica e a imagem que contempla em si 

                                                        
172 Moacyr Novaes mostra como Agostinho se aparta da solução platônica e neoplatônica do tempo 
como imagem da eternidade, como numeração do movimento dos astros. Por outro lado, o tempo é, 
então, pensado como distensão do espírito humano e como escoamento do tempo, este marcado como 
ausência de simultaneidade (NOVAES, 2007d, p. 277-8). A questão da distensão integra a memória 
como a lembrança do tempo que já não é, e a expectação de um tempo que ainda não é. 
173 “O tempo não remete apenas [...] à sucessão de fragmentos temporais [...] O tempo, como signo, 
remete também, e sobretudo, ao futuro da salvação: indica que o significado daquilo que se tem 
experiência, do que se vê, ou em que se crê, este significado está ainda além do presente” (NOVAES, 
2007c, p. 282). 
174 Como nos fala Moacyr Novaes, “a dependência das criaturas, evidenciada pelo fato mesmo de 
pertencerem ao fluxo temporal, o fato de não serem senhoras de seu ser, acarreta uma carência geral” 
(NOVAES, 2007d, p. 236). 
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de Deus, tendo em vista “a singularidade do Verbo divino, como ‘eterno silêncio’ (cf. 

Conf. XI vi8)” (NOVAES, 2007d, p. 241). 

A voz de santo Agostinho certamente parece, em certos períodos e momentos, 

ecoar soberana por todo o cristianismo ocidental e, ainda mais, para fora do 

pensamento cristão, mesmo por aqueles que virão procurar outros fundamentos 

metafísicos não religiosos. A Igreja procurava determinar o núcleo de suas crenças e 

uma heurística175, em um conjunto de trabalhos que visavam sustentar e proteger tais 

crenças, tendo como fundamento a transcendência radical divina 176 . Em dado 

momento houve um embate na cristandade entre a tradição agostiniana e a recente 

presença dos trabalhos de Aristóteles. Ainda que a cristandade oficial, a Igreja do 

Ocidente seja tributária a santo Agostinho, esta se verá, a partir de certo momento, 

tencionada pela presença na Europa de outras influências filosóficas. A obra de 

Tomás de Aquino pode ser tomada em paralelo à obra de santo Agostinho, enquanto 

este procurou, a partir da revelação das Escrituras, uma synkasis com o 

neoplatonismo, aquele partiu da mesma revelação uma synkrasis com o 

aristotelismo177. Tomás de Aquino procurou guardar em sua leitura de Aristóteles a 

transcendência radical entre o Criador e a criatura por meio de analogia178. Nas suas 

cinco provas da existência de Deus, este há de transcender a causa última, podendo 

apenas ser contemplado nesta transcendência por um salto analógico. A perfeição 

divina, para Aquino, não seria a máxima perfeição de uma série de perfeições, mas, 

numa perfeição qualitativamente outra não apreensível pela razão humana. De 

maneira analógica devemos pensar em todas as beatitudes divinas, como a justiça, a 

honra, o bem, etc., sempre por meio do salto qualitativo intransponível entre o Criador 

e a criatura. 

Contudo, todo esta synkrasis cristã referenciada nos trabalhos de santo 

Agostinho e Tomás de Aquino não impediu que na Europa cristã se fizesse presente 
                                                        
175  Aqui nos lembramos de Imre Lakatos e sua Metodologia de Programa de Pesquisa Científica 
(LAKATOS, 1999). 
176 “para poder alcanzar el Ser Supremo, hay que sobreponerse necesariamente a toda esta esfera de la 
‘heterogeneidad [...] Sólo podemos acercarnos a su contemplación saltando por encima de toda 
proporción, de toda comparación y de todo concepto [...]” (CASSIRER, 1953, p. 66). 
177 Como nos mostra Cassirer, na epistemologia de Nicolau de Cusa busca-se: “conocer al creador 
invisible a partir del mundo visible. No se contempla aquí lo Invisible mismo, sino su imagen, el efecto 
de la suprema causa..., la revelación del Dios invisible. Se aspira determinar el original por la imagen, 
la causa por el efecto, el creador por la criatura, el Dios invisible por la revelación visible” 
(CASSIRER, 1953, p. 68). 
178 “S. Tomás de Aquino, se agarrava com todas as forças à analogia entis, ou seja, a essa ordem 
hierárquica que ligava todos os seres, mantendo assim a união entre o mundo natural e o mundo 
sobrenatural, entre a natureza e a graça” (ARVON, 1967, p. 83). 
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uma crença na alma do mundo179. Se de um lado o mundo cristão abria as portas para 

este encantamento exemplificado pelos trabalhos de Porta e Agrippa, como magia em 

meio ao Renascimento, também é verdade que o período que antecedeu à 

Modernidade viu o florescimento de um encantamento que até então guardou certa 

distância da cristandade. Como nos mostra Jean Delumeau, em a “História do medo 

no Ocidente” (DELUMEAU, 2009), um certo encantamento do mundo, desde o 

século XIV até o XIX toma a via de uma valorização do mal, do movimento do mal 

desde a periferia das crenças até uma maior participação central. O mal, nas figuras 

do demoníaco, de Satanás180, das bruxas, das doenças, etc., paulatinamente, é trazido 

para o centro e se torna protagonista na produção de crenças.  

 Se, contudo, o cristianismo se diferencia do pensamento grego pela 

transcendência radical de Deus181, que ao criar todas as coisas não se contém (integral 

ou parcialmente, nas partes ou no todo) em nenhuma delas, o cristianismo se 

aproxima do pensamento neoplatônico ao contemplar o Uno, isto é, Deus, abrindo 

caminho para o retorno do homem ao criador como meio de beatitude. O cristianismo 
                                                        
179 Como possibilidade referencial, podemos citar dois trabalhos que tomam a magia como lugar de 
conhecimento sobre o mundo, a partir da relação entre o mundo sublunar e o mundo supralunar, entre 
as forças dos astros e a apropriação destas forças na natureza próxima. Um destes trabalhos que 
apontamos é o de João Batista dela Porta, “Magia Natural”, no qual nos diz que “um Mágico não é 
outra coisa senão alguém que expõe e estuda coisas divinas [...] (e que) Há duas sortes de Mágica; uma 
que é infame e triste, pois há de se tomar Espíritos imundos e consiste em encantamentos e curiosidade 
perversa [...] A outra Magia é natural; a qual todos os homens excelentes devem admitir e abraçar [...]” 
(PORTA, 2005, p.13). Mais adiante dirá que “as coisas recebem suas forças e poderes do Céu e das 
Estrelas; e assim muitas coisas são feitas” (PORTA, 2005, p. 19). Seu trabalho consistirá em expor e 
ensinar a magia como meios de obter as forças e poderes do mundo supralunar e trazê-los às coisas 
sublunares. Outro trabalho que apontamos é o de Enrique Cornelio Agrippa, “Filosofia oculta, Magia 
natural” (AGRIPPA, 1992). Segundo o autor, a “Magia culta [...] abarca desde la contemplación de lo 
oculto [...] hasta el conocimiento de toda la naturaliza [...] La Magia culta se basa, fundamentalmente, 
en la combinación armónica de las cosas inferiores con las cualidades y virtudes de las superiores” 
(AGRIPPA, 1992, p. 43). Agrippa nos diz que a Magia culta pode se dividir em física (natureza), 
matemática e teologia. Apenas como ilustração desta tentativa de atualização do pensamento antigo, 
tomamos as palavras de Agrippa: “En el alma, dice san Agustín, la inteligencia se relaciona con el 
fuego, la razón con el aire, la imaginación con el agua y, por último, los sentidos con le tierra” 
(AGRIPPA, 1992, p. 63). Daí parte para relacionar os astros com os elementos sublunares. 
180 Se nos primeiros séculos da era cristã fora possível a existência de um são Lúcifer, bispo cristão da 
Sardenha, no transcurso dos séculos Lúcifer vem a ser outro nome de ninguém menos do que Satanás 
em pessoa. 
181 Relembramos acima algumas passagens desde uma cosmologia antiga de linhagem grega, até uma 
cosmologia cristã, buscando salientar as diferenças e proximidades entre elas. A grande e decisiva 
diferença entre a cosmologia antiga e a cristã, que nos vale ressaltar, está em que na antiga o cosmos 
fechado incluía a própria transcendência. O cosmos grego é animado, isto é, todas as coisas que vivem 
ou, como diria Aristóteles, são naturais, têm uma alma, assim, são divinas. Contudo, o cristianismo 
retira do mundo a Alma, fendendo o Criador e a criatura, a eternidade e o tempo, o Verbo divino e a 
palavra humana, desencanta a natureza. Os seres criados não são participantes da natureza divina, mas 
trazem traços (a ordem hierárquica do mundo), vestígios do Criador, enquanto o homem traz a imagem 
de Deus (a razão). Este Deus que providencia ao homem, por meio das coisas criadas, não apenas os 
recursos para sua existência corporal, material, como também meio de, pela fé conjugada com o 
conhecimento, retornar sua vontade a Deus. 
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abre o caminho da identidade na imagem e o homem cristão volta-se, por fé, ao Bem 

Supremo. O mundo cristão se organiza a partir das virtudes, entendidas como virtudes 

cristãs, mantendo, sobretudo, a hierarquia cósmica que é o traço do criador na 

criatura, um mundo hierarquizado qualitativamente. Também é importante frisar que 

o mundo cristão, ainda que seja marcado por fendas intransponíveis ( Criador/criatura, 

espírito/corpo), busca manter a unidade entre a natureza, a política e o mito.  

 

2.3 Elementos da formação política a partir das origens da cidade. 

 

 Neste momento procuraremos uma narrativa que nos permita descrever as 

origens e os fundamentos do poder político, como a dominação de um, ou de alguns, 

sobre muitos. Em nossa narrativa privilegiaremos as mudanças e transformações que 

se apropriam e adaptam as tradições, mas promovendo mudanças. 

 

2.3.1 Pré-história da cidade babélica 

 

 Talvez não tenhamos ainda retornado o suficiente para produzir uma narrativa 

que nos seja pertinente, hoje. Há um som de fundo que não mais deciframos, ou não 

percebemos a ressonância que pode ainda persistir entre nós. Produzimos narrativas 

sob a égide da modernidade, do novo, e não nos sensibilizamos para esta cantiga mais 

do que antiga que nos embala. Vivemos em cidades, e cada vez mais um número 

maior de pessoas compartilha desta vivência, como se esta experiência nos fosse a 

única possível, ainda mais, necessária. A cidade, marcadamente babélica, se nos 

apresenta como inelutável. Uma marca civilizatória intransponível, inexorável, que 

apenas nos cabe um conformismo radical, certa renúncia trágica. Mas, quiçá, haja 

algo, uma radiação de fundo, que nos faça perceber que a cidade é, entre tantos 

outros, um artefato, uma técnica, um produto de um movimento de uma parcela da 

humanidade, o que nos permitiria certo exercício retrospectivo, crítico e, quem sabe, 

de transformação 

 Retomemos ao mito de Ninrod, tal qual é apresentado no Gênesis bíblico.182 

Tal narrativa trata do que seria posterior ao do dilúvio e com este manteria conexão, 

                                                        
182 E os filhos de Cam são: Cuxe, e Mizraim, e Pute, e Canaã. E os filhos de Cuxe são: Sebá, e Havilá, 
e Sabtá, e Raamá, e Sabtecá; e os filhos de Raamá são: Sabá e Dedã. E Cuxe gerou a Ninrode; este 
começou a ser poderoso na terra.  E este foi poderoso caçador diante da face do SENHOR; pelo que se 
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certa contiguidade. Lembremos que Noé teve três filhos: Sem, Jafé e Cam, sendo este 

o filho amaldiçoado pela patriarca. Lembramos ainda que Cam teve quatro filhos: 

Cuxe, Mizraim, Pute e Canaã, e Cuxe gerou Ninrod. Tal foi um poderoso caçador, 

mas também um construtor de cidades, entre elas, Babel e Nínive, reconhecidas 

amplamente no texto veterotestamentário como cidades perversas, opressoras, 

injustas. Este mito pode nos oferecer uma pista interessante que nos permitiria 

imaginar os fundamentos pré-históricos da cidade e a atividade de caça, mais ainda, 

apontar-nos para a proximidade entre cidade, caça e a instituição da dominação. Para 

tanto, busquemos o sentido fundante da cidade e a instituição do Estado e da Religião 

nesta ação conjunta do caçador que é fundador de cidades. Tomemos uma narrativa 

plausível como fio de Ariadne, que nos permita pensarmos uma origem para a cidade 

como lugar da dissimetria e da dominação. 

 Nossa narrativa parecerá, à primeira vista, um retorno demasiado longo, 

contudo, buscamos pistas de relações que podem ainda permanecer presentes por 

meio de atualizações e ressignificações desde então. Concedamo-nos o direito de um 

retorno a um começo distante, mas significativo: há 600.000 anos o paleantropídeo 

domesticou o fogo (ELIADE, 2010a, p. 18). O homem pré-histórico, diferenciado dos 

demais animais pelo domínio do fogo, pela capacidade de fazer ferramentas para a 

produção de ferramentas e sua posição ereta, precisou tomar uma decisão, “matar para 

viver”, assim, teria se tornado carnívoro183. Esta decisão introduziu no seio do bando 

uma divisão do trabalho segundo o sexo: a fêmea coletava frutos, moluscos e raízes 

(insuficientes para prover subsistência ao bando), enquanto o macho caçava, o que se 

tornou a principal fonte de recursos de alimentos. Havia, no entanto, certa 

“solidariedade mística” entre caçador e caça, aquela que sangrava tal qual o caçador 

(ELIADE, 2010a, p. 18-19). 

 Não apenas solidariedade, como também os dispositivos por eles utilizados 

não tinham tão somente valor utilitário de produzir a morte; antes, estavam imbuídos 

                                                                                                                                                               
diz: Como Ninrode, poderoso caçador diante do SENHOR.  E o princípio do seu reino foi Babel, e 
Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele à Assíria e edificou a Nínive, e 
Reobote-Ir e Calá,  e Resém, entre Niníve e Calá (esta é a grande cidade). (Gênesis X:6–12) Bíblia 
Revista e Atualizada. 
183 Tornar-se carnívoro implicou no desenvolvimento de uma série de dispositivos ligados à caça. Não 
apenas aqueles dispositivos tangíveis, tais como os objetos cortantes, lanças, arco e flechas, mas como 
os dispositivos relativos à organização da caça, a liderança de um caçador mais eficiente ou experiente, 
como também uma atividade de partilha da caça entre os participantes desta empreitada, e para 
daqueles que não participaram diretamente, como as mulheres, as crianças, os velhos, os doentes. A 
caça exige este ajuste final das contas, a repartição segundo uma dada ordem, um acordo de partilha.  
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de certa magia, pois o homem mantinha uma relação mágica com o ambiente em que 

se encontrava. Não havia segregação entre a magia e um resto que lhe escapasse. 

Similarmente, os animais, as caças, também não representavam apenas o alimento, 

conforme evidências que datam de 30.000 anos atrás, mas uma diversidade mágica 

(ELIADE, 2010a, p. 20-21). Por sua vez, o sepultamento marcava uma preocupação 

com os mortos, assim como o traço de sua memória.184 O morto enterrado tem um 

“endereço”, um espaço próprio, um lugar para visitação185. 

As cavernas tornaram-se lugares de visitação, onde podemos encontrar 

pinturas rupestres significativas, que sinalizam para certo sentido numinoso destes 

espaços (ELIADE, 2010a, p. 29). Lembram-nos do interior escuro e úmido da terra e 

embora ali não se sepultassem os mortos, marcam, contudo, os seus feitos 

extraordinários. Conquanto estes bandos fossem nômades, movendo-se atrás da caça e 

coletando outros alimentos, produziram pontos referenciais fixos aos quais voltavam 

com alguma frequência186. Não apenas aqueles homens e mulheres domesticaram o 

fogo187, praticaram algum tipo de rito funerário, produziram instrumentos de caça e 

para corte, produziram pinturas representativas em cavernas, como desenvolveram 

certo “um sistema simbólico de notação do tempo, baseado na  observação das fases 

da lunares [...] 15.000 anos antes da descoberta da agricultura” (ELIANDE, 2010a, p. 

34). Além de tais feitos citados acima, também podemos mencionar o possível 

desenvolvimento de um certo conjunto de expressões sonoras, fonéticas, que 

tornavam possível a transmissão de desejos e ordens, sons estes que podiam estar 

envoltos em uma imaginação mágica (ELIADE, 2010a, p. 38). Havia uma relação de 

dependência do caçador diante deste mundo188.  

 Por volta de 8.000 aC., com o fim da era glaciar, houve uma mudança 

significativa no clima, na paisagem, na flora e na fauna, acompanhada de uma 

rarefação da caça, obrigando grupos crescentes de caçadores a se instalarem próximos 

                                                        
184  Crença esta significada nos sepultamentos voltados para o leste, indicando a esperança de 
ressurreição. Duas outras questões importantes no que tange ao sepultamento, além das apontadas, 
encontramos na posição fetal do corpo ao ser enterrado e o fato de que a cova aberta no chão lembrava 
um útero (ELIADE, 2010a, p. 24-25). 
185  Importante sublinhar sinais de “crença numa vida post mortem” (ELIADE, 2010a, p. 23), 
confirmada por sepulturas e objetos que sinalizam a continuidade da atividade depois da morte. 
186 “Há, porém, ainda outra parte do ambiente que o homem paleolítico não somente utilizava, mas 
onde periodicamente regressava: a caverna.” (MUMFORD, 1998, p. 13) 
187 As cavernas tornaram-se acessíveis por conta da domesticação do fogo. 
188 “Só é possível adquirir aquilo que a natureza proporciona. Tanto a abundância como a penúria são 
fenômenos espontâneos cuja origem se considera fora do nosso alcance e dos quais sofremos as 
consequências” (CAUVIN, 1997, p. 14). 
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aos lagos e no litoral, passando a viver da pesca (ELIADE, 2010b, p. 41), sem que tal 

movimento implicasse o fim dos grupos caçadores. Data-se deste período o 

desenvolvimento da crença em ancestrais míticos e o culto aos antepassados, talvez, 

como lembrança daqueles valentes e destemidos homens que viveram na época 

glaciar e que enfrentaram grandes e ferozes predadores e caças. No período entre 

8.000 a 6.500 aC. teve início a domesticação de animais (cão, porco, vaca, cavalo, 

etc.), na região que hoje chamamos de Palestina. Aqueles homens e mulheres 

passaram a desenvolver uma vida sedentária e a domesticar, também, gramíneas, 

dando início às atividades protoagrícola (ELIADE, 2010b, p. 44-45). A habitação 

destes grupos sedentários “não passava de uma modificação superficial do ambiente 

natural [...] o abrigo era uma cavidade natural ou um refúgio de peles sobre estruturas 

simples de madeiras” (BENEVOLO, 2009, p. 13). Importante frisar que a 

domesticação de plantas e animais precedeu à cerâmica (ELIADE, 2010b, p. 48), esta 

que terá uma importância crucial nos lares, conforme poderemos ver mais adiante. 

 Com a agricultura o homem passou a produzir seu próprio alimento, a obter 

certa autonomia e depender menos da disponibilidade da natureza, assim como a fixar 

a moradia próximo ao local do plantio. Destacamos a forma ovalada das habitações e 

das aldeias 189 , a prevalência de uma geometria circular 190 . O homem neolítico 

desenvolveu meios de controle da natureza de um modo mais específico e mais 

próximo. Também, a partir da cerâmica, o homem desenvolveu potes e vasos onde 

podia armazenar excedentes, tais potes remetiam, de certa forma, ao útero. Assim, o 

controle da natureza e sedentarismo se tornam meio mais eficaz de sobrevivência. 

Concomitantemente aperfeiçoou a técnica de cálculo do tempo, pois se exigia 

daquele agricultor certa previsibilidade das estações para plantio e colheita191. Tal 

aperfeiçoamento do cálculo do tempo está ligado ao controle do movimento da lua. 

Aquelas mulheres e homens haviam de olhar para a abóboda que se estendia sobre 

                                                        
189 Frisamos “o ambiente das sociedades neolíticas não é apenas abrigo na natureza, mas um fragmento 
de natureza transformado segundo o projeto humano: compreende os terrenos cultivados para produzir, 
e não apenas apropriar o alimento [...]” (BENEVOLO, 2009, p. 16). 
190 “a mais primitiva moradia que já se descobriu na Mesopotamia [...] é um buraco cavado no solo e 
ressecado pelo sol até ganhar consistência de tijolos; e, o que é mais notável, essa primeira casa parece 
antecipar qualquer forma de cerâmica de argila” (MUMFORD, 1998, p. 23). 
191  Lembra-nos Marià Corbí que “as necessidades do cultivo estimulam a observação dos ciclos 
lunares, as observações astrológicas e meteorológicas. É necessário a previsão do tempo, através da 
qual se devem levar a cabo as principais operações agrícolas. Estudam-se os movimentos dos Astros, 
das plêiades, dos solstícios, dos equinócios, da passagem do sol pelo zênite, bem como a conexão do 
movimento das estrelas com relação ao sol e às fases da lua. O progresso do calendário e das 
observações astronômicas é o paralelo ao progresso do cultivo” (CORBÍ, 2010, p. 45). 
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suas cabeças para efetuar tal controle. O movimento cíclico dos astros mostrava-se 

intimamente relacionado com o ciclo vegetal 192 . Este movimento uniformemente 

repetitivo traz consigo a ideia de um tempo circular e um cosmos centrado em sua 

casa, em sua aldeia e em seus campos cultivados. Não deixemos de notar o formato 

ovalado dos túmulos, dos potes, das casas e das aldeias. 

Pode-se perceber uma mudança de “epicentro” a partir da anterior divisão de 

trabalho que fora mantida, pois agora é a mulher quem passa a ter “a principal 

responsabilidade em assegurar os meios de subsistência” (ELIADE, 2010b, p. 48). A 

“solidariedade mística” entre caçador e caça cede lugar a certa “solidariedade mística 

entre o homem e a vegetação” (ELIADE, 2010b, p. 50), passando a mulher a ocupar o 

primeiro plano naquela sociedade de plantio, porque são elas, conhecedoras dos 

vegetais, que faziam a coleta destes no campo, estando incumbidas de realizar a 

domesticação das plantas e animais e, porque não dizer, que “o mais importante talvez 

tenha sido a domesticação do próprio homem, que constitui em si mesma uma prova 

de crescente interesse pela sexualidade e reprodução” (MUMFORD, 1998, p. 18). 

Poderíamos dizer que, de uma comunidade cujo centro de gravidade era a caça e o 

macho, surge uma comunidade cujo centro de gravidade é a agricultura e a fêmea. 

Salientamos a mudança na arte, sempre nos dando conta do caráter mágico 

daqueles homens e mulheres. Enquanto a arte rupestre e mesmo aquela praticada há 

9.000 anos antes de nossa era, era essencialmente zoomórfica (CAUVIN, 1997, p. 

51), a arte neolítica aponta para a feminização da vida. Conforme nos mostra Jacques 

Cauvin, houve a proliferação da imagem feminina, com destaque para a “Deusa 

obesa, e sentada sobre duas panteras que lhe serve de trono” (CAUVIN, 1997, p. 56). 

Esta “Deusa obesa” não aponta apenas para símbolos de fertilidade, como também a 

uma deusa que encabeça um “monoteísmo feminino [...] um Ser Supremo e Mãe 

Universal” (CAUVIN, 1997, p. 59). Esta Mãe Universal também é representada 

parindo um Touro, símbolo do viril, do masculino, cujo mugido lembra as forças das 

tempestades que advêm dos céus, dos trovões e relâmpagos. Por fim, podemos marcar 

esta “Revolução Simbólica”193 que gira em torno do religioso, que a arqueologia 

                                                        
192 Conforme nos fala Mircea Eliade, “as culturas agrícolas elaboraram o que podemos chamar de 
religião cósmica [...] concentrada em torno do mistério central: a renovação periódica do mundo” 
(ELIADE, 2010b, p. 52). 
193 Consoante com o que nos propõe Cauvin. 
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registra a existência de espaços construídos com certa especialização religiosa, 

contudo não pública, antes privada, doméstica194.  

 Assim como devia haver uma relação mítica entre dispositivos, animais e os 

caçadores, com a agricultura a mulher assumiu um espaço mítico primordial, em 

detrimento do simbolismo até então centrado na atividade de caça195. Dizer que a 

mulher passou a ocupar um espaço central na comunidade não quer dizer que a mítica 

do caçador tenha desaparecido, antes, parece ter se reforçado, ainda que tenha se 

tornado exterior à comunidade.196 O surgimento de uma sociedade agrícola não é 

proveniente e nem causa o fim da sociedade de caça, antes, podem conviver lado-a-

lado, por que não dizer, integradas.  

Podemos perceber que o ciclo de nascimento, vida e morte percebido na 

vegetação, estreitava-se simbolicamente ao ciclo centrado na mulher (ELIADE, 

2010b, p. 51), que traduz certa crença numa renovação periódica do mundo. Dai surge 

também outra diferença entre as comunidades, pois se o caçador macho estava ligado 

ao fogo e sua preservação, a atividade agrícola liga a comunidade à terra e à água. 

Estas questões duais fazem confrontar uma série de princípios cosmogônicos opostos, 

como macho/fêmea, dia/noite, vida/morte, casa/campo, fogo/água, etc.  

Quanto à organização destas aldeias, sua moralidade e guarda de costumes 

tradicionais, diz-nos Lewis Mumford que há evidências de que já em 4.000 aC. 

algumas aldeias contavam com “Conselhos de Anciães [...] grupo representativo, 

repositório da tradição, censor moral, juiz do certo e do errado [...] órgão rudimentar 

de governo [...] Tão importante era essa instituição, que deixou marca tanto no mito 

religioso como no funcionamento real da cidade-Estado mesopotâmico” 

(MUMFORD, 1998, p. 27). Certamente que poderemos ver neste conselho197 não um 

                                                        
194 Segundo Jacques Cauvin, “no VII milênio, os ‘santuários domésticos’ de Çatal Hüyük, ocupando 
uma em cada duas peças de uma casa, repetiam-se tantas vezes que existiam ali lareiras, da mesma 
forma que o altar dos antepassados do budismo de hoje [...]” (CAUVIN, 1997, p. 178). 
195 Aqui podemos tangenciar o trabalho de Marià Corbí quando nos diz: “É lógico que, quando muda a 
ação central com que se sobrevive – por exemplo, quando se passa da caça ao cultivo -, se transforme a 
metáfora central ou paradigma, e varie a totalidade da mitologia e dos rituais, e com eles, as formas de 
interpretar e avaliar a realidade, de organizar-se e de viver, sendo igualmente lógico que se modifique a 
maneira de representar e de viver a dimensão absoluta da realidade” (CORBÍ, 2010, p. 35). 
196 Um movimento que “deu predomínio não ao caçador, ágil, de pés velozes, pronto para matar, 
impiedoso por necessidade vocacional, porém a fêmea, mais passiva, presa aos filhos, reduzida nos 
seus movimentos ao ritmo da criança, guardando e alimentando toda sorte de rebentos [...]” 
(MUNFORD, 1998, p. 18). 
197 Podemos fazer menção de um conselho também entre as comunidades caçadoras, como nos fala 
Pierre Clastres: “o ‘Conselho’, ao qual o chefe devia submeter todas as suas decisões, era precisamente 
composto em parte dos guerreiros mais brilhantes, e era entre estes últimos que em geral a assembleia 
dos homens escolhia o novo chefe […]” (CLASTRES, 2003b, p. 53). 
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corpo à parte da sociedade, mas guardiões de uma sociedade que se opunha ao poder 

político do UM, como nos falará Pierre Clastres e Marcel Gauchet198.  

 Devemos lembrar que a agricultura surge na Palestina, compartilhando espaço 

com os grupos caçadores. A comunidade agrícola era autônoma e produzia 

abundância de alimentos para si, enquanto é possível perceber que, com as bruscas 

mudanças climáticas, tenha havido uma retração da caça. Mas cada uma destas 

comunidades, de caçadores ou agrícolas, buscavam a autonomia e a autossuficiência, 

marcando sua identidade negativamente diante de outros grupos e no ambiente em 

que vivia. Contudo, esta identidade negativamente determinada também sofreria 

mudanças. Para entendermos tais mudanças, atenhamo-nos um pouco mais sobre os 

caçadores e sua violência. 

  Assim, tomemos o trabalho de Pierre Clastres: “[...] a sociedade primitiva é, 

na sua substância, indivisa” (CLASTRES, 1980, p. 29), enquanto são fragmentadas, 

cada grupo busca sua autarquia e autossuficiência, todavia, tem, em seu interior, 

pouca ou nenhuma diferenciação entre seus indivíduos, no que tange à detenção e uso 

de poder político. Procura, por outro lado, diferenciar-se em relação às demais 

comunidades primitivas. Não há qualquer divisão de trabalho, pois todo homem sabe 

fazer o que qualquer homem faz, o mesmo se dá entre as mulheres. Mesmo sendo 

uma sociedade de abundância, não há o desejo de acumulação, que redundaria em 

diferenciação (CLASTRES, 1980, p. 30). 

 Se sua unidade interna é realizada através da destituição de qualquer poder 

político, onde um grupo exerceria domínio sobre os demais, sua Lei lhe é exterior, 

dada pelo legislador que “é também o fundador da sociedade, são os Antepassados 

míticos, os heróis culturais, os deuses”, assim, “violar a Lei seria alterar, modificar o 

corpo social, introduzir nele a inovação e a transformação que ele expurga” 

(CLASTRES, 1980, p. 31). A comunidade primitiva está voltada para si, estando 

fundada em seu território 199 , sua reserva exclusiva, espaço onde detém a 

exclusividade de uso, do qual exclui o Outro. Deparamo-nos com a indivisibilidade da 

                                                        
198 Abaixo proporemos uma leitura destes dois autores. 
199 Embora abordando um contexto a nós contemporâneo, podemos perceber a ressonância do conceito 
de territorialidade ou de comportamento territorial das sociedades primitivas em nós, pois, sobre este 
tema cita Cibele Aldrovandi a D. Sanders: “Depende da aceitação de códigos definidores dos espaços, 
que marcam seus usos específicos e criam barreiras, visíveis e invisíveis, capazes de estabelecer 
convenções culturais de comportamentos para essas barreiras e defender o território contra intrusões 
indesejadas. Uma vez aceitos os códigos, a territorialidade funciona como uma das principais forças a 
estabilizar a sociedade, ela regula e fornece indicadores do comportamento social aceito” 
(ALDROVANDI, 2009, p. 22). 
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comunidade como grupo local em dado território e a fragmentação dos grupos 

separados cada qual em seu espaço (CLASTRES, 1980, p. 32), mesmo não havendo 

substancial distinção entre os grupos. A distinção entre os grupos é resultado de um 

trabalho específico. 

 Cada uma destas comunidades indivisas e distantes, autônomas e 

autossuficientes são diferenciadas por traços sutis, e é a “vontade de cada comunidade 

de afirmar a sua diferença” que pode deflagrar a guerra entre elas, uma vez que “a 

guerra está inscrita no ser da sociedade primitiva” (CLASTRES, 1980, p. 32). Se a 

guerra está inscrita em tal sociedade, então a amizade, entre grupos ou entre 

indivíduos de grupos distintos, torna-se impossível e a troca é uma concessão com 

vistas à obtenção de vantagens em face de conflitos intransponíveis. A amizade e a 

troca promoveriam a identificação entre grupos, o que exporia cada um deles à perda 

da possibilidade intrínseca de um “nós” autônomo (CLASTRES, 1980. p. 33). Se de 

um lado a amizade é impossível e a troca circunstancial, visando apenas vantagens 

nos confrontos entre grupos, a guerra generalizada também é excluída, pois 

redundaria na vitória de um e o estabelecimento de uma ordem de diferenciação, 

contra a qual trabalha a sociedade primitiva (CLASTRES, 1980, p. 34)200. 

 As sociedades primitivas estão voltadas para a guerra, pois é ela que determina 

a diferença da comunidade num universo de grupos fragmentados, mas similares. Em 

primeiro lugar, o surgimento da guerra requer, por vezes, que se façam alianças e esta 

conduz às trocas, a qual é um mal necessário (CLASTRES, 1980, p. 39). Com quem 

se faz guerra? Com o estrangeiro, o inimigo, sabendo que a identidade negativa de um 

“Nós” encontra a possibilidade num estrangeiro hostilizado. A guerra, como política 

externa, está imbricada com a política interna do grupo, pois visa a manutenção de 

sua tradição, à Lei ancestral (CLASTRES, 1980, p. 41), rejeitando toda mudança. O 

homem primitivo é tradicional e avesso à mudança. A guerra é, assim, o meio que 

impede a mudança, ao garantir a autonomia de cada grupo indiviso, mantendo cada 
                                                        
200 Aqui cabe pontuar que a troca de mulheres, menos diz nestas sociedades primitivas mais aponta 
para a precariedade dos acordos, os quais podem ser, a qualquer tempo, violados, pois sua lógica é 
outra que não a da constância. “Na realidade, quando dois grupos entram em relação, não procuram de 
modo algum trocar mulheres: o que eles pretendem é a aliança político-militar, e o melhor meio de 
atingir esse objetivo é permutar mulheres” (CLASTRES, 1980, p. 37). Tal troca visa reduzir o risco de 
guerra entre parentes. “Na realidade, quando dois grupos entram em relação, não procuram de modo 
algum trocar mulheres: o que eles pretendem é a aliança político-militar, e o melhor meio de atingir 
esse objetivo é permutar mulheres” (CLASTRES, 1980, p. 37). Além disso, um dos motivos da guerra 
é o rapto das mulheres, em que a troca simples traria risco à autonomia e autossuficiência implicada 
nesta sociedade. 
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grupo separado, fragmentando o conjunto das sociedades, garantindo a independência 

política de cada um.  

 Por fim, Pierre Clastres nos diz que o que a sociedade primitiva recusa de fato 

é o Estado, pensando-o como “a manifestação abafada da divisão da sociedade, 

enquanto órgão separado do poder político” (CLASTRES, 1980, p. 43). O Estado 

rompe com o que antes era indiviso, descontinua a homogeneidade interna da 

sociedade, mais, ainda, “para que uma comunidade possa afrontar eficazmente o 

mundos dos inimigos, impõe-se que seja unida, homogênea, sem divisão” 

(CLASTRES, 1980, p. 43), requerendo, igualmente, a figura do inimigo, do 

estrangeiro, do Outro. Assim, finalizar acompanhando este passo lógico de Pierre 

Clastres: 
Cada comunidade primitiva quer permanecer sob o signo da sua própria Lei 

(auto-nomia, independência política) que exclui a transformação social (a 

sociedade manter-se-á o que ela é: indiviso). A recusa do Estado é a recusa 

da exo-nomia, da Lei exterior, muito simplesmente a recusa da submissão, 

inscrita como tal na própria estrutura da sociedade primitiva [...] os 

selvagens sabiam bem que toda alteração da sua vida (toda inovação social) 

só podia traduzir-se para eles na perda da liberdade (CLASTRES, 1980, p. 

44). 

 Se Pierre Clastres inscreve a violência da guerra nas sociedades primitivas que 

trabalham contra o Estado, Marcel Gauchet nos diz que “a chave do problema do 

Estado se deve procurar ao lado das raízes profundas do fato religioso” (GAUCHET, 

1980, p. 51) Haveria certa dívida de sentido religioso, aquela que os homens tinham 

para com os doadores de sentido, os fundadores da sociedade, atendo-se ao fato de 

que “a instauração do Estado corresponde não à produção duma dimensão social 

absolutamente inédita, mas à transformação de uma dimensão já presente no seio da 

sociedade [...] O Estado é a nova face de uma separação que já penetrava a sociedade” 

(GAUCHET, 1980, p. 52). Se a sociedade contra o Estado de Pierre Clastres é aquela 

que trabalha contra a Lei que lhe é externa visando autarquia, Gauchet nos diz que 

esta Lei externa é exatamente o que produz a comunidade primitiva, sua autarquia 

provém de uma heteronomia. O Estado surgiu de sociedades que herdaram a ordem 

social, a qual lhe é exterior, assim, já estaria presente a relação de 

autoridade/obediência, necessária ao seu ordenamento. 

 Esta relação de exterioridade estaria presente já no pensamento religioso, pois 

este se funda na “separação virtual de uma sede do sentido em relação ao campo 
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social” (GAUCHET, 1980, p. 67). Para o pensamento religioso o visível, a ação 

humana se radicaria numa origem não temporal e em poderes invisíveis. Mas o 

surgimento do Estado realiza uma transformação nesta relação de originalidade e 

invisibilidade. Se nas sociedades antes do Estado o sentido era dado na origem por 

poderes invisíveis, nas sociedades com Estado surge entre os homens alguém  que se 

torna representante do invisível e que é, também, doador de sentido (GAUCHET, 

1980, p. 68). A diferença que assegurava a sociedade contra o Estado agora é 

interiorizada na sociedade, fazendo surgir este poder interno e diviso. A divisão que 

era externa se internaliza. Mais do que apenas uma divisão externa que se internaliza, 

estaríamos diante de um trabalho de unidade e ‘indivisão’ realizada pela sociedade 

contra o Estado, que, contudo, produz as condições de possibilidade para o próprio 

Estado. Produzir a distinção entre o externo e o interno é produzir a segregação que se 

quer excluir da sociedade. Ainda mais, a sociedade contra o Estado tem sua 

autonomia e independência a partir do exterior, o qual é “ponto absoluto da origem 

[...] ponto absoluto do saber [...] é ponto absoluto da igualdade [...] O lugar exterior, 

enfim, é sede de um poder absoluto” (GAUCHET, 1980, p. 73). 

 Uma sociedade primitiva, então, há de se pensar na dependência do que lhe é 

exterior. Seu trabalho de pensar a si mesmo passa por esta dívida de sentido que 

encontra fora de si. Contudo, impor-se-á uma transformação no pensamento religioso 

primitivo que faça mover esta exterioridade para uma interioridade, que promova 

“uma reformulação em profundidade da visão do Além” (GAUCHET, 1980, p. 85). 

Esta reformulação deve ter em conta que “faz parte da lógica interna do 

desenvolvimento do poder estatal destruir a referência da sociedade a qualquer coisa 

que não seja a ele próprio [...] lá onde havia Deus, é a vez do Estado surgir [...] o 

Estado é chamado a substituir Deus” (GAUCHET, 1980, p. 85).  

 Se por um lado é a história humana como a história da desalienação política 

como busca pelo afastamento da heteronomia201, é a história, também, de uma divisão 

radical entre dominadores e dominados, entre os que escrevem as leis e os que 

obedecem uma lei que lhes é externa. Se antes a lei era a norma ancestral e original, 

                                                        
201 A história humana não é contra outra coisa mais do que uma luta longamente vitoriosa contra a 
alienação política, quer dizer, contra a separação de uma instância de poder, depois a de uma derrota 
que não terá deixado de se aprofundar – e a história correlativa de um triunfo do Estado, até as 
tentativas de estatização integral que constituem o horizonte da nossa época. As transformações da 
autoridade são também as fases de uma verdade: a do vínculo social (GAUCHET, 1980, p. 87). 
 



 178 

impedida de não ser guardada e obedecida, com força instauradora e com força de 

manutenção de si mesma, como a que mantém a sociedade alienada, a lei ainda é 

norma original, que impõe sanções, restringe a igualdade constituinte e inibe os 

dominados de exercer poder político tal qual os dominantes. Como conclui Gauchet, 

“no fundo, só os senhores, mais espantados da sua sorte do que preocupados em 

justificá-la, se perguntam verdadeiramente por que sucede que haja quem mande 

enquanto outros obedecem” (GAUCHET, 1980, p. 88). Em certo sentido, então, 

temos uma dívida de sentido com estes que encetam a história, questionando a sorte, 

justificando a dominação artificialmente. Mas se há uma dívida de sentido, há uma 

perda de liberdade a qual é depositada diante da Lei que nos escapa e nos força. 

 Do trabalho de Pierre Clastres, mantemos presente a determinação guerreira 

dos primitivos e em Marcel Gauchet o fundamento hererônomo da autonomia. Mas 

também precisamos gravar a coexistência de comunidades caçadoras e agrícolas no 

espaço geográfico que hoje chamamos de Palestina, conforme nos permite dizer 

Mircea Eliade e Lewis Munford. Neste ponto, haveremos de acentuar uma 

diferença202 entre os estudos de Pierre Clastres e aquele de Mircea Eliade: enquanto 

aquele volta seu olhar para as comunidades primitivas que estão presentes, grosso 

modo, no que chamamos de Brasil, este estuda o fenômeno religioso no paleolítico e 

o neolítico circunvizinho ao Mediterrâneo, até o Eufrates. Enquanto Pierre Clastres 

estuda comunidades primitivas que basicamente vivem da caça e da coleta, muito 

pouco diferenciadas entre si, cuja similaridade exige um trabalho de identificação por 

meio da violência guerreira, Mircea Eliade nos aponta para a coexistência de 

comunidades caçadoras-coletoras e comunidades agrícolas, num mesmo espaço e 

tempo, cujas diferenças sensíveis já as apontamos acima. 

Podemos entender que cada sociedade desenvolveu dispositivos próprios que 

unificavam e tornavam indiviso seu modo de vida.203 É de se esperar que os caçadores 

desenvolveram, além de uma mitologia própria, certamente o arco e flecha, a lança, 

algum tipo de instrumento cortante, algo como a funda, etc. Enquanto os agricultores, 

voltados para a terra, desenvolveram dispositivos próprios para o plantio e a colheita, 

bem diferentes dos dispositivos de caça. De maneira complementar, devemos esperar 

que cada um destes grupos desenvolveu técnicas para obtenção de alimentos, vindo a 

                                                        
202 Entre tantas outras diferenças que não nos propomos analisar, por não contribuir efetivamente com 
o sentido que não estamos dando à presente pesquisa. 
203 Tal nos parece ser a proposta do trabalho de Marià Corbí (CORBÍ, 2010). 
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ter habilidades e competências singulares. Redundante dizer que as comunidades 

agrícolas não eram comunidades exclusivamente de mulheres e as comunidades 

caçadoras não eram comunidades exclusivas de homens. Aquelas comunidades que 

privilegiavam de um lado os ciclos vitais ligados à reprodução, guarda dos filhos, 

cultivo da terra, sedentarismo, proximidade do lar e do plantações, podemos chama-

las de fêmeas; as comunidades macho cultivavam o nomadismo, a mobilidade, a 

violência, a guerra. De um lado, uma comunidade que guardava excedentes em 

celeiros e pontes, de outro, aquela que consumia o que caçava e coletava. Uma 

comunidade do armazém e outra da flecha.  

 Com a mistura entre caçadores e agricultores, entre comunidades machos e 

comunidades fêmeas, vemos surgir as primeiras cidades204. Tal mistura pode ter sido 

causada, se levarmos em conta apenas os movimentos histórico-sociais, quando os 

caçadores passaram a ser empregados “como defensores das aldeias; a princípio 

contra os animais selvagens que importunavam os sedentários e causavam prejuízos 

aos campos cultivados, e mais tarde contra os bandos de saqueadores” (ELIADE, 

2010b, p. 46).205  

É plausível que pensemos numa troca radical, não apenas de segurança 

oferecida pelos caçadores versus víveres tornados disponíveis pelos agricultores, 

como a troca de heróis míticos (masculinos) e de religião cósmica (feminina). 

Haveria, também, outros dois fatos importantes: primeiro, a troca de mulheres passa 

se dar dentro da cidade e não mais entre comunidades distintas, prometendo o 

apaziguamento, assim, dos caçadores e agricultores de maneira perene, contudo, 

                                                        
204  Ambas as comunidades, entretanto, viviam em vilas ou acampamentos, quer sedentárias, quer 
nômades, assim, “o aparecimento real da cidade ocorreu como resultado final da união mais remota 
entre os componentes paleolíticos e neolíticos [...] O resultado final foi a coalescência do grupo total de 
instituições e controles que caracterizam a civilização” (MUMFORD, 1998, p. 28). 
205 Não nos parece ser impensável e improvável tal possibilidade quando nos referenciamos pelos 
trabalhos anteriormente citados205 , dos quais salientamos as seguintes conjecturas: 1a) um mundo 
heterogêneo, isto é, no qual convivem caçadores e agricultores numa região aproximada; 2a) a 
identidade de um determinado grupo trabalhada pela oposição a grupos de igual traço (caçadores x 
caçadores e agricultores x agricultores); 3a) um mundo em que a Lei é heterônoma, isto é, vinda do 
exterior e no qual os mitos dos heróis caçadores perpassam não apenas as comunidades caçadoras, 
como também as agricultoras, sabendo que “a perseguição e morte de uma fera torna-se modelo mítico 
da conquista de um território (Landnáma) e da fundação de um Estado” (ELIADE, 2010b, p. 47); 4a) 
um mundo em que os caçadores detêm a competência e habilidade da violência, com a guerra, com as 
armas e na morte de animais, contudo, encontram maiores dificuldades em obtenção de alimento; 5a) 
enquanto os agricultores não têm iguais habilidades e competências de produzir a morte violenta, mas 
produzem excedentes de alimentos, a partir do sedentarismo e controle da natureza; 6a) um mundo em 
que a dualidade macho/fêmea não é apenas interna à comunidade, mas se torna externa diante da 
existência concomitante de caçadores e agricultoras que convivem na mesma região naquele tempo; 7a) 
e, por fim, um mundo onde a troca determina alianças, mas, mais circunstanciais do que permanentes, 
que visam mais como objetivo a vitória sobre os estrangeiros e menos uma paz duradoura. 
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circunstancial, de acordo com a cultura primitiva; segundo, que a comunidade 

agrícola que estava ameaçada por inimigos mais poderosos (predadores e 

saqueadores) e a comunidade caçadora que se via ameaçada por dificuldades de 

obtenção de alimentos, puderam perceber o risco de sobrevivência e da perda de suas 

autonomias e independências. Esta aliança realizava a supressão dos fatores limitantes 

e prometia recompor a autonomia política da nova comunidade emergente. Mas o que 

é mais importante, frisado por Marcel Gauchet, ao se introduzir a diferença para 

dentro da cidade, deu-se o início de um processo de divisão interna entre dominadores 

e dominados, assim como o de exclusão da alienação de fundo religioso que imperou 

nos períodos anteriores. Este movimento, contudo, aponta para a vitória do macho e o 

fim da solidariedade mística na qual a cidade torna-se o espaço do Estado206. 

Devemos salientar que o macho inicialmente posto para proteger a aldeia, 

desprovida de iguais habilidades de produzir a violência, logo percebe seu poder dado 

pela arma e a morte que pode produzir numa sociedade ordenada a partir da mítica do 

feminino, a qual guarda o ciclo vital vegetativo. Assim, passa a estabelecer coações 

sobre a comunidade, até o advento de algo como uma realeza, que faz convergir em si 

a Lei (MUMFORD, 1998, p. 32), esta que é heterônoma à sociedade sobre a qual 

exerce domínio. Também são estes que fundam muros e cavam fossas de proteção às 

cidades fortificadas, castelos estes que “mostram não a guerra e o conflito entre 

comunidades em oposição, mas o domínio unilateral de um grupo relativamente 

grande por uma pequena minoria” (MUMFORD, 1998, p. 32). O elemento macho, 

que domesticou o fogo, prevalece sobre o elemento fêmea, da terra e da água. 

Se o trabalho de identificação das sociedades primitivas exigia uma lei 

heterônoma, como propõe Marcel Gauchet, a partir da violência da guerra, como nos 

fala Pierre Clastres, esta heteronomia implicada numa violência bélica se torna 

intestina no seio da cidade. As sociedade indivisas se tornam complexas, exigindo que 

a divisão interna seja “apaziguada” visando a presença mútua de uma tradição do 

macho caçador e da tradição da fêmea agricultora, assim como de todos os 

dispositivos mítico-religiosos que estes grupos trouxeram na aliança do Estado. Se a 

guerra deixa de ser assunto exclusivo da política externa e é internalizada como 

política interna, então, o poder do chefe, que era exclusivo nos conflitos, pode ser 

                                                        
206 A história da prevalência deste modelo de aliança baseada numa troca radical podemos acompanhar 
pelo traçado de Lewis Mumford (MUMFORD, 1998, p. 30-36) e não vamos retomar aqui por 
completo. 
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pensado como constante. Mesmo que seja algo estranho ao aborígene a ideia de dar 

uma ordem ou de obedecer, há a exceção “em circunstâncias muito especiais como 

em uma expedição guerreira” (CLASTRES, 2003a, p. 28). Ora, a guerra, que até 

então era exceção aplicada à política externa, agora é exceção continuada como 

política interna: o chefe manda sempre, pois estamos em contínua guerra: 
no fim, os processos masculinos venceram, pela simples força do 

dinamismo, as atividades mais passivas de alimentar a vida, que levavam a 

marca da mulher. Até mesmo os elementos de procriação foram tirados da 

esfera da mulher [...] O orgulhoso macho dificilmente poderia ter 

empregado termos mais claros para indicar que, no novo esquema de vida, a 

mulher já não contava (MUMFORD, 1998, p. 33). 

 Podemos aqui relembrar Ninrod, filho de Cuxe, filho de Cam, filho de Noé. 

No mito de Noé, a comunidade primitiva em que os deuses e as mulheres casavam e 

davam-se em casamento, foi destruída pelas águas, num tempo imemorial, mas 

daqueles sobreviventes, veio um poderoso caçador que retoma a violência e refunda a 

cidade, estas que serão tipos ideais de dominação do macho, de onde o pastor Abraão 

sairá em busca de uma promessa de justiça. Os ecos deste movimento de instauração 

da dominação ainda podemos ouvi-los em Xenofonte: 
A caça habitua os homens a se levantar de manhãzinha, suportar frio e o 

calor, preparar para a marca e a corrida, obriga a arremessar dardos e setas 

contra os animais, além disso, tempera o ânimo quando um animal corajoso 

surge a nossa frente, e é preciso atingi-lo se aproxima e saber evitá-lo se este 

se precipita sobre nós. Portanto, é difícil encontrar na guerra uma situação 

que não ocorra durante a caça (XENOFONTE, apud DUARTE, 2012, p. 13-

14). 

 Antes de passamos à Grécia, percebamos uma mudança arquitetural nos 

espaços destinados à habitação comum. Lembramos que em determinadas aldeias 

neolíticas predominava o formato arredondado, ou ovalado, tanto das cabanas, como 

da própria aldeia. Esta formação que faz prevalecer as formas circulares não é, 

certamente, exclusividade dos agricultores neolíticos, mas é possível encontrá-la entre 

os caçadores, os pescadores, os pastores e também entre os agricultores. Todos estes 

grupos, mais ou menos, utilizaram este arranjo arquitetural, em que na vila e no 

acampamento, via de regra, não se verificava a existência de uma edificação central 

que se destacasse pela opulência e se distinguisse pelas técnicas construtivas. Tais 

vilas e acampamentos, em sua maioria, não possuíam muros e fortificações, assim 

como percebemos certa ausência de ruas e formas retas para disposição das 
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habitações, locais de trabalho, etc. Conforme nos fala Leonardo Benevolo, a cidade 

não surgiu como um crescimento da aldeia, como uma continuidade, mas: 
ela se forma [...] quando as indústrias e os serviços já não são executados 

pelas pessoas que cultivam a terra, mas por outras que não tem esta 

obrigação, e que são mantidas pelas primeiras com o excedente do produto 

total. Nasce, assim, o contraste entre dois grupos sociais, dominantes e 

subalternos [...] (BENEVOLO, 2009, p. 23). 

 Os grupos que produzem o excedente, não o controlam, mas um outro que 

passou a deter o poder coercitivo. No segundo milênio antes de Cristo, surgem as 

primeiras cidades muradas e com fosso, traçando uma fronteira visível entre esta e o 

mundo aberto. Internamente, “o terreno da cidade já é dividido em propriedades 

individuais entre os cidadãos, ao passo que o campo é administrado em comum por 

conta das divindades” (BENEVOLO, 2009, p. 27). Na paisagem urbana, distinguem-

se, pelo porte e técnica construtiva, as habitações e o templo, este muito maior e posto 

em lugar mais elevado. Outra característica são as linhas retas, a prevalência de 

formas retangulares para as habitações, templos e castelos, como nos fala Leonardo 

Benevolo, sobre a cidade da Babilônia: 
Babilônia, a capital de Hamurabi, planificada por volta de 2.000 a.C., é um 

grande retângulo [...] toda a cidade, e não só os templos e os palácios, 

parece traçada com regularidade geométrica: as ruas são retas [...] as casas 

particulares [...] reproduzem em pequena escala a forma dos templos e 

palácios (BENEVOLO, 2009, p. 32). 

Não menos importante de apontar é para o formato das pirâmides egípcias 

com suas simetrias, a partir de uma base quadrangular. Neste ponto, podemos notar a 

diferença entre os ritos fúnebres anteriores ao da cultura egípcia ou, a diferença entre 

a cova que se abre no chão em que o morto é posto em posição fetal, que faz retornar 

o morto ao útero da mãe terra, e o edifício que se constrói, a técnica que retira o 

homem da terra e remete a sua eternidade a um fazer humano, que rompe com o ciclo 

vital feminino (do útero ao útero, da terra à terra) e abre a este homem uma eternidade 

linear. Havia no Egito uma relação estreita entre a cidade e a necrópole, aquela 

habitada pelo homem comum e transitória e esta habitada pelos reis e sua comitiva, 

perene. Mas não nos deixemos levar pela relação cidade-transitória e necrópole-

perene, pois a cidade eterna é aquela que abriga seus reis e o recolhe. 

  Este pequeno parêntesis nos serve como uma indicação de como a aldeia, até 

então abrigo de uma comunidade indivisa, cede lugar a uma cidade que assume o 
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lugar do poder coercitivo, a partir de uma fortificação que acolhe o rei e o templo, 

assim como os separa dos demais habitantes. A cidade está recortada, segregada, 

dicotomizada, entre o poder e o despoder, entre o sagrado e o terreno. 

 Na Grécia, também a cidade assume este desenho, contudo, de maneira mais 

fragmentada, isto é, pequenas cidades chefiadas, cada uma, por um chefe guerreiro 

local, um basileus. A cidade grega estabelece-se numa colina, na parte alta onde 

estava edificada a acrópole (os templos e o último refúgio em tempos de guerra) e na 

parte baixa a astü, local das habitações: dois espaços integrados sob o signo da cidade 

(BENEVOLO, 2009, p. 76). Havia três órgãos necessários à cidade: o lar comum, 

onde estava o fogo a ser mantido sempre acesso; o conselho da cidade, o bulé; e a 

ágora, espaço no qual se davam as ecclésias, as assembleias dos cidadãos. “Os gregos 

se distinguiam dos bárbaros do Oriente porque vivem como homens em cidades 

proporcionadas, não como escravos em enormes multidões” (BENEVOLO, 2009, p. 

77), isto é, a cultura grega aponta não apenas para o conceito de território, língua e 

religião, como também para certo urbanismo racionalizado e um conceito de 

população.  

 A cidade grega era vista por seus cidadãos como um organismo em que a 

convivência civil se articulava em quatro elementos: primeiro, “a cidade é um todo 

único”, não havendo espaços reservados para grupos ou classes sociais, sabendo que 

as habitações são diferenciadas pelo volume e não pela arquitetura; segundo, “o 

espaço da cidade se divide em três zonas: as particulares [...] as sagradas [...] e as 

públicas.”; terceiro, a cidade é um organismo artificial, embora integrado com o 

ambiente natural; quarto, a cidade se desenvolve no tempo, mas tende à estabilidade, 

exigindo que, de tempos em tempos, novas cidades sejam fundadas a partir do 

excedente humano (BENEVOLO, 2009, p. 78-80). Mas, para que possamos entender 

tal organismo, parece-nos preciso conhecer os elementos míticos e o movimento 

democrático da cidade grega, prioritariamente Atenas. 

 

2.3.2 A cidade grega: do oikós à Pólis cidadã 

 

 Na busca da possibilidade de certo movimento da violência guerreira como 

política interna (e externa) na fundação da cidade, antes de darmos passos à frente, 

somos requeridos a um leve retorno. Por esta via, então, retomemos ao mito sumério 

da criação. No princípio, a deusa Nammu, “mar primordial”, gera o Céu e a Terra, isto 
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é, “a massa aquática é identificada à mãe original que gerou, por partogênese, o 

primeiro casal, o Céu (An) e a Terra (Ki), encarnando os princípios masculino e 

feminino” (ELIADE, 2010c, p. 67). Uma deusa primordial que gera dois deuses: um 

que representa o princípio masculino, o Céu, e um, o feminino, a Terra. O mito grego 

da criação aproxima-se desta narrativa, embora não a reduplicando, antes, avança de 

um modo próprio. 

 Para os gregos, no princípio, era o Káos, o abismo primordial, um sem fundo 

escuro; do seio deste, surgiu Gaîa (ou Geia), a Terra, que se destaca daquele em sua 

nitidez, precisa, firme e estável, nela tudo é visível e sólido. O Caos está além das 

fronteiras207 nítidas, onde tudo perde sua clareza e se oculta numa névoa opaca. Gaia 

é a morada de tudo o que há; o cosmos, é a mãe universal, mas advém e repousa sobre 

Caos. Depois de Kaos e Gaia, surge Eros, o amor primordial208. Caos é uma palavra 

neutra e Gaia é, evidentemente, feminina Eros, por sua vez, é neutro e expressa um 

impulso no universo.  

 Deste pequeno relato podemos perceber a primazia do elemento feminino, 

Gaia, que provém do Caos primordial (neutro) e sobre este repousa, em relação ao 

elemento masculino, ausente na origem. É do feminino que o masculino, Urano, é 

engendrado e com quem se unirá. Depois de gerar filhos, que em si ficam retidos, 

separa-se dele por meio de violência. Com a ajuda do filho mais novo, Cronos, Urano 

é castrado por Gaia. Desta violência, vem a separação e, do sangue aspergido sobre a 

Terra, multiplicam-se as Éris, que representam o ódio, a discórdia, a violência de 

Urano sobre Gaia. Da irritação de Gaia, vem a violência primordial e desta 

multiplicam-se a Éris209 de Uranos210.  

                                                        
207 Interessante poder notar esta relação entre Caos e Gaia na formação do conceito de fronteira para os 
gregos quando pensavam a polis e nos bárbaros, tendo em vista que “os gregos usavam um óbvio ponto 
de vista helenocêntrico e consideravam o território que não era ocupado pelos gregos como vazios […] 
Neste sentido, não é surpresa que eles não dedicassem muito interesse às fronteiras entre cidades 
gregas e o ‘vazio’” (POLLINI e FUNARI, 2009, p. 46). Mais adiante os autores nos dirão que o 
conceito de fronteira para os gregos, diferentemente do nosso que marca o território de soberania de 
um Estado em contato com outros Estados soberanos, para os gregos o conceito de fronteira para os 
gregos diz respeito “à zona de contato entre a sociedade civilizada e as terras não ocupadas. Todavia, a 
ideia de um espaço vazio é central e este deveria ser integrado à civilização” (POLLINI e FUNARI, 
2009, p. 47). A fronteira também é a terra de ninguém, o limite da cultura grega, o limite onde se fazia 
a guerra: “No combate ritualístico dos hoplitas, as falanges se encontravam em uma planície frente-a-
frente com os inimigos formados em blocos compactos [...] Atravessando um amplo espaço – a 
chamada terra de ninguém (Território indefinido e desabitado que se estendia até onde se julgava ser o 
limite de suas longínquas fronteiras)” (DUARTE, 2012, p. 10-11). 
208 Sabendo que “nesses tempos longínquos, ainda não há masculino e feminino, não há seres 
sexuados” (VERNANT, 2000, p. 19). 
209 “Do sangue que se derramou sobre Geia vieram ao mundo as três erínias, deusas da vingança […]” 
(ELIADE, 2010d, p.239). 
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Cronos, o titã que castrou o pai, une-se a uma filha de Uranos, uma titã de 

nome Rea, terra, semelhante Gaia, como a filha é semelhante à mãe. Da união de 

Cronos e Rea surgem deuses que, logo ao nascer são engolidos pelo pai que teme um 

fim semelhante ao de seu pai, excetuando o mais novo, Zeus, que é salvo na ilha de 

Creta (VERNANT, 2000, p. 17-27). Zeus empreende uma guerra com os Titãs e seu 

pai Cronos, vindo a prevalecer, tornando-se o maior dos deuses do Olimpo 

(VERNANT, 2000, pp. 29-58). 

 Os deuses determinam-se o estabelecimento de uma partilha com os humanos 

que leve em conta a diferença entre ambos e a necessidade de estabelecerem relações 

recíprocas. Para tanto, chamam Prometeus211, um filho do Titã de nome Jápeto, irmão 

de Cronos. É responsabilizado pela partilha do sacrifício de um animal, a ser repartido 

entre os homens e os deuses. No entanto, usa de um ardil: envolve os ossos do animal    

em seu próprio sebo, apetitoso, e a outra parte, as carnes, envolve-as no bucho. 

Oferece os dois volumes para que Zeus escolha a parte dos deuses. Este escolhe o 

sebo e vê-se ludibriado pelo esperto Prometeus, que dá aos homens o alimento 

necessário a sua existência. Surge, assim, um confronto entre Zeus e Prometeus, que 

envolve o homem (VERNANT, 2000, p. 59-64). 

 Zeus contra-ataca Prometeus escondendo o fogo e os grãos dos homens, a 

cessíveis a eles até então. Esconde-os tal como o Titã havia escondido a carne aos 

deuses. Esconder o fogo212 e os grãos (o trigo por excelência) era, para os humanos, 

como esconder a vida, a bios. Prometeus rouba o fogo e a semente de Zeus, mas ao 

fazê-lo, introduz na vida dos homens a necessidade de trabalhar a terra, no plantio213.  

O homem passa a viver das técnicas, tanto da produção e manutenção do fogo, quanto 

do cultivo da terra. Zeus percebe ter sido ludibriado novamente por Prometeus e 

decide vingar-se, enviando aos homens a mulher, Pandora. 

 Zeus convoca Hefesto, Atena e Afrodite para modelar a mulher a partir da 

água e da argila. Suas características seriam: uma beleza segundo a imagem dos 

deuses, a força de um homem, a voz como de um homem, um charme infinito, “mas a 

palavra é dada a essa mulher não para dizer a verdade e expressar seus sentimentos, e 

                                                                                                                                                               
210  A teogonia de Hesíodo, segundo Mircea Eliade, “está centralizada em torno do conflito entre 
gerações divinas e a luta pela soberania universal” (ELIADE, 2010d, p. 239). 
211 Prometeus é alguém esperto, epíteto que será também usado com Ulisses na Odisseia. 
212 O fogo é, para os gregos, “a marca da cultura humana” (VERNANT, 2000, p. 67). 
213  “trata-se de ganhar o pão com o suor do rosto, transpirando nos sulcos onde são jogadas as 
sementes. Mas também será preciso guardar a semente de um ano para o outro e não comer tudo o que 
se produz” (VERNANT, 2000, p. 67). 
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sim para contar mentiras e esconder as emoções” (VERNANT, 2000, p. 70). A 

mulher, sob o signo de Pandora, além de mentirosa e faceira, está continuamente 

insatisfeita, quer a fartura contínua e insaciável. Enquanto o homem está entregue ao 

trabalho incessante e extenuante, nas atividades agrícolas, Pandora fica em casa 

reclamando, à medida que consome todo o labor masculino. A mulher representa o 

apetite animal, tanto alimentício quanto sexual, “representa a animalidade da espécie 

humana, sua parcela de bestialidade” (VERNANT, 2000, p. 73). Também a mulher 

que lhe consome tudo, este grande ventre insaciável, é o ventre de onde lhe sai o filho, 

por isso, o homem não consegue se desfazer dela. Em Pandora, podemos perceber, a 

bestialidade, o fluido, o terreno, o material e que torna o trabalho masculino, na terra, 

ainda mais extenuante. 

 Se não bastasse o mal em si que é Pandora214, haveremos de lembrar que, 

enganando a Epimeteus, faz com que este abra a caixa de onde saem todos os males 

que assolam aos homens, fechando-a, contudo, antes que saia dali a expectativa do 

que vai ocorrer, a esperança é retida. Os males que dali saem são aqueles que não os 

vemos, mas que povoam o mundo, permanecendo escondidos, invisíveis, dos quais 

apenas podemos perceber sua aparência. Assim, Pandora traz até entre os homens 

“um dos traços da existência humana, (que) é a dissociação entre as aparências 

daquilo que se deixa ver e escutar, e as realidades” (VERNANT, 2000, p. 75). Zeus 

introduz, por intermédio de Pandora, a segregação entre as realidades e as aparências.  

Podemos perceber dois movimentos da mitologia grega na relação do 

princípio masculino e o feminino: primeiro, implicar Gaia, a mãe universal, com a 

violência universal que segrega o masculino e o feminino, a partir da engodo e da 

castração do masculino; segundo, ao impingir sobre a mulher um duplo sentido de 

mal, por que não dizer, triplo: primeiro, o de estremar o trabalho exaustivo do homem 

e se aplicar à mentira; segundo, por trazer ao mundo o mal que segrega a realidade da 

aparência; terceiro, por ser a única via por meio do qual o homem pode prolongar sua 

existência e memória, por intermédio de um filho, ou seja, a mulher sempre 

representará a necessidade do homem a se vincular a alguma espécie de culto ao ciclo 

vital vegetativo. Se de um lado o masculino se opõe ao feminino, por outro, buscará 

uma via para neutralizar este mal triplo que o mantém preso à terra, envolto nesta 

                                                        
214  Citando Hesíodo, Micea Eliade lembra que “foi dela (Pandora) que proveio a raça, a corja 
perniciosa das mulheres, terrível flagelo instalado entre os homens mortais” (ELIADE, 2010d, p. 246). 
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dicotomia real-aparente e de uma heteronomia hereditária. Por intermédio de Éris 

(memória e violência), Urano há de vingar Gaia.  

 Não nos apressemos em retirar o feminino do centro da cidade. Antes de 

movê-lo desde sua origem, haveremos de recolocá-lo lá onde era seu lugar. 

Lembramos que as aldeias agrícolas estavam organizadas a partir da fêmea, dos mitos 

vegetativos que ligavam o homem à terra, ao lar, aos ciclos vitais. Com a passagem 

para a cidade, na Mesopotâmia, o lar passou a ser uma representação do templo e do 

palácio. Enquanto, no caso grego, a cidade há de ser pensada na apropriação do lar, no 

desenraizamento do feminino, em uma tal dualidade que favorece o Estado. Ainda 

estamos sob a égide de Gaia e a memória violenta de Urano, de seu sangue e de Éris. 

 No interior da casa grega, de formato quadrangular, havia uma lareira 

arredondada, marcando o centro da habitação (VERNANT, 1990a, p.191). Héstia (a 

deusa) é esta lareira (não devemos confundi-la com o fogo, o qual é o deus 

Hefesto)215. Héstia se opõe a Hermes, este que habita a região externa à casa e faz a 

ligação entre o exterior e o interior. Héstia centra mundo e traz intimidade ao grupo; 

Hermes traz a mobilidade, o comércio. Héstia é sedentária, enquanto Hermes é 

nômade. 

 A deusa-lareira marca uma tendência da vida doméstica em se fechar sobre si 

mesma e de ser autônoma e autárquica, mas, como nos diz Jean-Pierre Vernant, “esse 

ideal não está de acordo com a realidade grega” (VERNANT, 1990a, p. 200). Tal 

realidade há de ser pensada a partir da função da mulher no mundo grego, voltado 

para o poder masculino, assim como da autonomia e da autarquia buscada por 

Atenas216. A mulher no mundo grego masculino tem duas funções: a primeira, a de 

ser mercadoria a ser trocada, passando a representar um bem próprio do oikós, da casa 

paterna para a do marido. A mulher como bem patrimonial posta em circulação pela 

troca, mas que também traz o signo de um patrimônio a ser fixado, a terra; assim, a 

mulher também é o campo a ser cultivado, na qual se abrirá o sulco e se depositará a 

semente, garantindo a perpetuação do homem grego. A mulher é campo a ser 

cultivado, mas é na semente que cultiva-a que o homem grego vem a ser 

(VERNANT, 1990a, p. 199 e 209). Se a mulher traz este duplo sentido, econômico-
                                                        
215 A lareira marca mais do que apenas o centro da casa, “fixada no solo, a lareira circular é como que o 
umbigo que enraíza a casa na terra. Ela é símbolo e garantia de fixidez, de imutabilidade, de 
permanência [...] Ponto fixo, centro a partir do qual o espaço humano se orienta e se organiza” 
(VERNANT, 1990a, p. 191). 
216  Lembramos os trabalhos de Pierre Clastres e Marcel Gauchet que nos dizem que estes ideais 
estavam, igualmente, presentes entre os povos primitivos estudados, isto é, pelos caçadores. 
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comercial e reprodutivo, diante de Héstia, a estrangeira passa a ser integrada no seio 

do grupo, conferindo segurança à mulher. A mulher que sai de sua casa paterna (e da 

Héstia daquele oikós) e circula como troca, como mercadoria, encontra na casa do 

marido sua referência em outra Héstia. Em certo sentido, podemos dizer que a mulher 

passa ser um bem sem raízes, devendo sua fixidez à lareira que fixa mundo. Também, 

haveremos de pensar que sua função proletária é passiva, pouco contribuindo, 

devendo apenas garantir a presença do homem grego e a de novas moedas para troca. 

Por outro lado, a mulher detinha a função econômica (oikonomós, da ordem da casa, 

doméstica), na guarda das sementes, dos bens alimentícios, dos tesouros. Assim como 

guarda em seu útero o futuro homem grego, deve guardar no oikós as riquezas de seu 

marido. Se a mulher perdia suas raízes ao ser tomada como estrangeira na cidade, 

quer no oikós paterno, quer no oikós do marido, e sua participação na procriação, 

sendo tomada apenas como o solo a ser semeado, ainda mantinha uma função 

econômica, referenciada pela Héstia privada. Héstia está ligada à Gaia e, lembramos, 

é a divindade que tem um débito reclamado por Ouranus. A guarda dos tesouros e das 

riquezas da Grécia, a economia, há de passar para o domínio do masculino, 

suspendendo Gaia no Caos primordial.   

 Em dado momento Héstia se torna Héstia Koiné, ou lareira comum à 

cidade 217 . Enquanto as Héstias de cada oikós, de cada casa, deixam de existir 

simbólica e efetivamente, estabelece-se uma Héstia da cidade. Esta passagem 

imbrica-se com a segregação do trabalho do homem e da mulher no mundo grego. O 

homem, sob o signo de Hermes, tinha a função de obter os produtos necessários à 

vida: alimento, riquezas, etc., o árduo trabalho na terra. A mulher, sob o signo de 

Héstia (e sob a sombra de Pandora), tinha a função de guarda, preservação, 

manutenção das casas e seus bens. Sob o nome de Héstia Tâmia, então, o dispositivo 

de entesouramento doméstico passa a ter um caráter público. A economia ao ser 

movida do oikós para a pólis, parece dar um passo para radicar a operação de uma: 
“ideologia normativa”, isto é, um “projeto discursivo ligado a hegemonia de 

um grupo [...] um projeto de consenso pelo qual um grupo social 

hegemônico propõe ao conjunto da sociedade a verdade de sua própria 

realidade, ou da realidade de sua hegemonia [...] o Econômico como projeto 

ideológico” (ANDRADE, 2009, p. 43).  

                                                        
217 Em Delphos a Héstia ocupou o centro local, o umbigo do mundo, e, assim como em Delphos, 
também o foi em Atenas. 
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Héstia passa a marcar a territorialidade de uma cidade, seus tesouros, sua 

cidadania expressa na herança e nos herdeiros. O homem grego deixa de ser relativo 

ao oikós e volta-se à pólis. Então, deve-se tomar referência “à Lareira comum, à 

Héstia da Cidade, tornada centro do Estado e símbolo da unidade dos cidadãos” 

(VERNANT, 1990a, p. 225)218. Se no oikós, com Héstia e Hermes, parecia haver uma 

dualidade complementar e simétrica, tal dualidade como que foi dissolvida numa 

dissimetria irredutível, quando Héstia passa para o domínio da pólis 219 . Caso 

pudermos falar da relação entre os atenienses e os bárbaros, perceberemos a 

possibilidade de expandir esta relação dissimétrica entre o cidadão e a mulher, 

submetida à dominação masculina, aquele que a impõe seu nome e língua, havendo de 

perceber que tal dominação ainda tenha o caráter militar. 

Ora, talvez restasse o espaço fúnebre, do lamento público aos atenienses 

mortos em batalha e às atenienses que “viveram para seus maridos” 220 . Nicole 

Loraux, contudo, em “A invenção de Atenas” (LORAUX, 1994), mostra-nos como os 

ritos fúnebres aos soldados mortos estavam todos inscritos pela fala pública de uso 

exclusivo dos homens221, restando às mães e esposas o choro privado e pequenas 

aparições diante do túmulo. Por outro lado, às atenienses mortas restou as lápides, 

cujas inscrições expostas em lugares públicos, haveriam de demonstrar a importância 

destas mulheres que souberam “honrar seus maridos”222. 

 Cabia a estas mulheres do oikós garantir aos cidadãos da pólis herdeiros, como 

o campo deve garantir à semente à árvore e bons frutos futuros. À mulher 

desenraizada de seu papel econômico, de guarda do tesouro, restou-lhe as funções de 

moeda de troca e campo para cultivo: tensionada entre fluidez e fixidez. O campo há 

                                                        
218 Donde podemos enfatizar o termo “cidadãos”. 
219 na dissimetria que a narrativa instaura entre seus diferentes atores, quando se trata de contar como 
se operaram os reagrupamentos, essa divisão funda-se, de saída, sob a forma de desequilíbrio.  Os 
povos isolados se reúnem sob o triplo efeito de dominação militar, da extensão do nome do vencedor às 
populações submissas ou protegidas, e da língua (PECHANSKI, 1993, p.60). 
220  HOLANDA, Chico Buarque de. Mulheres de Atenas: extraído de, http://letras.mus.br/chico-
buarque/45150/ em 25-07-2014. 
221 Lembramos mais uma vez que a fala da mulher é “pandórica”, ardilosa e mentirosa, que visa 
subverter o homem e se apropriar do resultado de seu esforço extenuante, por isso não lhe é dada a 
palavra pública, o Logos. 
222  “O gênero feminino deve ser afastado socialmente das práticas que permitem e subentendem 
exposição, como a palavra ou as manifestações/aparições fora de casa. Mas na medida em que a terra 
esconde o corpo, surge um indivíduo-modelo singular aos olhos de todos, capaz, digamos, de 
representar muito bem para todos os de fora o valor da mulher de uma determinada casa naquela 
cidade; e, através dela, de seu elogio e de seu memorial, o valor da comunidade como a pólís 
(ANDRADE, 2009, p. 50). 

http://letras.mus.br/chico-buarque/45150/
http://letras.mus.br/chico-buarque/45150/
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de ser convertido em moeda de troca a fim de se dar acabamento à fixidez e colocá-la 

em outro lugar.  

Havia algo de estrangeiro nessas mulheres diante de seus maridos. A mulher, 

tanto quanto o meteco (o estrangeiro) que quisessem viver em Atenas, haveriam de 

passar por um rito diante da Héstia, mas, de modo algum, seriam igualados ao 

cidadão, tendo em vista que nessa “cidade de Atenas onde, se não se nasceu cidadão, 

não se tem mais a chance de sê-lo” (LORAUX, 1993, p. 15). Mas o grego de Atenas 

escondia sua condição primeira de estrangeiro ele mesmo, pois “os atenienses, 

membros do genos jônico, são de origem pelásgica, já os espartanos são dóricos 

relacionados ao ethnos helênico. Mas os atenienses se transformaram em gregos e, ao 

fazer isso, mudaram de língua” (PECHANSKI, 1993, p. 62). O ateniense é um 

estrangeiro que faz esquecer seu caráter de estrangeiro e imputa sobre o outro este 

valor que para ele é menor.  

Ora, o bárbaro223 é aquele cuja língua não pronuncia a verdade, seu dizer é 

ininteligível, errante, mais ainda, o bárbaro é aquele que vem de longe, de outro lugar, 

que não se fia na lei, que não a respeita (CASSIN, 1993, p. 107-108). A marca do 

grego é a lei, a autonomia como liberdade, desvinculando-o, assim, da terra. A 

barbárie toma sua referência na vingança, uma vez que esta é induzida pelo privado, 

mais ainda, por uma lei da natureza, sagrada. Porém, conforme nos dirá Barbara 

Cassin, “Orestes (segundo Tíndaro que reivindica, por meio deste personagem, como 

essencial ao helenismo essa ‘lei comum dos gregos’) reclama para si a palma do 

helenismo. Ele salvou a Grécia da lei das mulheres, e protege assim a lei dos homens 

que prescreve aos guerreiros defenderem sua terra” (CASSIN, 1993, p. 111-112). A 

produção de um discurso que legitime o primado da lei como marca da cidadania 

grega, em detrimento da terra, ainda será longo, mas buscado. Lembramos, contudo, 

que Ouranus reclama sua vingança, fazendo brotar em Gaia a Éris, na Terra, a 

Memória Vingativa. Assim, aquela que se busca excluir, a violência castradora, está 

inscrita em sua negação, a violência dominadora, fundada na vingança primordial 

contra a Terra, contra Pandora, percebendo que a dominação implica numa castração 

do outro, que oculta a castração de si. Sobretudo, encaminha-se para certo 

                                                        
223 A distinção entre o grego e o bárbaro será marcada pela: diferença entre dois tipos de universal: um 
universal imediatamente público, como a todos, instituição à priori que transcende desde o início 
qualquer justiça privada, e um universal induzido, na forma de uma repetição e de uma extensão da 
esfera do privado, preso na economia macho-fêmea e senhor-escravo (CASSIN, 1993, p. 110). 
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afastamento dos deuses privados (Gaia), mas ainda tributário do sagrado, aos deuses 

comuns (Uranus e Éris). 

 Ressaltamos anteriormente que no neolítico, tenha havido o desenvolvimento, 

como necessidade de controlar o tempo e as estações propícias para o plantio e a 

colheita, algo que este chamou de “religião cósmica”, a qual está centrada na fêmea e 

nos ciclos vitais. Os babilônicos podem ser tomados, em certo sentido, como 

herdeiros desta cosmologia astral de seus antepassados 224 . Não nos esqueçamos, 

contudo, de que Babilônia já está sob o signo do Estado, da segregação, da dominação 

masculina. 

 Os gregos tomaram emprestado dos babilônicos sua astronomia, produzindo 

uma radicalmente distinta (VERNANT, 1990b, p. 245). Se aquela servia ao rei da 

Babilônia, esta deve estar à serviço da cidade. O primeiro movimento será o de 

romper com a astronomia astral centrada em Isthar, visando uma racionalidade 

própria do homem grego. Segundo, deve se desfazer da ideia de um cosmos 

organizado em três degraus: superior, dos deuses; intermediário, dos homens; e 

inferior do submundo. Sabe-se que no platô intermediário, o ato de tomar uma 

localização estará imbricado com certo sentido religioso: “a direita é propícia e a 

esquerda funesta” (VERNANT, 1990b, p. 247).  

A cosmologia dos gregos organiza-se a partir de um centro fixo, a Terra, e 

adota uma concepção esférica para o universo, permitindo certa geometrização do 

espaço225. Conforme já tratamos anteriormente, o cosmos grego está segregado em 

duas regiões, a supralunar e a sublunar, distintas e perpassadas por uma inteligência 

única, uma razão226. A cidade grega deve espelhar este cosmos, assim, será dividida 

                                                        
224 Segundo Jean-Pierre Vernant, a astronomia babilônica “possui [...] três características: 1. Permanece 
integrada em uma religião astral”, observando cuidadosamente Vênus, ou Isthar, certos de que as 
posições deste astro determinará o destino humano. Segundo, que há um corpo de especialistas na 
observação dos astros, os escribas, que também realizam o controle da vida econômica, agindo a 
serviço do rei, em quem convergem a função política e a religiosa. Terceiro, que sua astronomia tem o 
caráter aritmético e não geométrico (VERNANT, 1990b, p. 244-245). 
225 Anteriormente já apresentamos esta cosmologia, cujo ápice está na Grande Cadeia do Ser. 
226 Não devemos deixar nos escapar algumas referências imprescindíveis: primeira, a região supralunar 
e seu tempo são como a imagem visível da eternidade, da fixidez, daquele movimento circular e 
uniforme, harmônico, cuja ordem sempre faz retornar ao lugar de origem; segundo que a terra é 
formada por quarto elementos, os quais voltam-se, por natureza, ao seu lugar de repouso, a saber, o 
fogo e o ar sobem, assim como a terra e a água descem. O fogo, a marca masculina da civilização, 
tende à região supralunar e a terra e a água, marca da fluidez, do aparente, do móvel, tendem para 
baixo. Também devemos notar a diferença entre o logos, a fala pública dada exclusivamente ao 
cidadão e a doxa, a opinião, a fala privada própria dos estrangeiros.  
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em duas regiões: pública e privada227. Também se faz notar o logos como razão, como 

discurso, como a palavra do homem grego, aquele que ora está no interior do oikós e 

ora está na pólis, oposto à doxa228, como fala desprovida de verdade, opinião mutável 

e enganosa, produzida por Pandora. Da mesma maneira como todos os astros do 

cosmos grego são de igual substância, o éter, e participam de igual modo na ordem 

harmônica do universo, também o cidadão grego o é na cidade.  

No entanto, se a terra é tomada como ponto fixo do universo, seu centro 

imóvel, também o é a cidade o centro imóvel do universo grego, desde que a Héstia 

do oikós foi tornada comum a partir da Héstia Tâmia. No centro da cidade grega, está 

a ágora, o umbigo do mundo grego, o espaço onde se dão as ecclésias, as assembleias 

dos cidadãos da pólis, estes que ali farão uso do logos político. Percebemos a 

importância deste centro da cidade grega e sua relação íntima com a guerra, a 

violência do logos, lembrando que a luta na cidade grega não é entre o senhor e o 

escravo (VERNANT, 2006a, p. 23), mas, entre senhores e senhoras a fim de instituir 

uma dominação da tradição guerreira sobre uma tradição agrícola. Uma guerra para se 

determinar o lugar do umbigo de Atenas: logocracia e violência 

 Para pensarmos nesta produção de cidadania, partamos da proposição de Jean-

Pierre Vernant:  
para os gregos da época clássica, a guerra é natural [...] a paz, ou melhor, as 

tréguas, inscrevendo-se como tempos mortos na trama sempre renovada dos 

conflitos [...] o espírito de luta que opõe as cidades entre si é apenas um 

aspecto de um poder mais vasto, funcionando em todas as relações humanas 

e até na própria natureza (VERNANT, 2006b, p. 24).  

 Havemos de lembrar os três conceitos de conflito para o mundo grego, 

“Polemos”, “Éris” e “Neikos” que são pensados por Hesíodo como raízes do mundo e 

por Heráclito como o pai e o rei do universo. Mais ainda, a justiça pela lei não anula a 

vingança, antes, a diferença entre a lei, como justiça comum, e a vingança como 

justiça privada apenas se diferenciam pela “amplitude dos meios, na extensão de 

solidariedades mobilizadas, mas os mecanismos sociais e as atitudes psicológicas são 

as mesmas” (VERNANT, 2006b, p. 25). Aos amigos (phílos) se opõem os inimigos 

(ektrós), enquanto o inimigo é o estrangeiro (xénos), mutatis mutandis, o diferente. 

                                                        
227 “Ora, deve-se constatar que o domínio político aparece tão solidário de uma representação do 
espaço que acentua, de maneira deliberada, o círculo e o centro, dando-lhe um significado muito 
definido” (VERNANT, 1990b, p. 252). 
228 “[…] doxa […] opinião: aquela que, fazendo apenas aparecer, engana e se opõe à verdade, assim 
como esta que, bela, boa, compartilhada, aparece na publicidade de sua glória”(CASSIN, 1993b, p. 35). 



 193 

 Platão distinguirá o polémos, como a guerra contra os diferentes e estranhos, e 

a stasi229, como a guerra entre parentes ou pessoas de origem comum. O que nos 

importa ressaltar é que a palavra grega para diferente ou estranho é ótieion, a qual é 

aplicada por Eurípedes “para designar o status de Alceste na família de seu marido” 

(VERNANT, 2006b, p. 26). Mais adiante, nos dirá que: “se a guerra encontra seu fim 

no casamento (ao se referir às trocas de mulheres), este também está na origem da 

guerra, fazendo-a renascer e vivificar” (VERNANT, 2006b, p. 27). Ora, as guerras, 

conforme nos falou Pierre Clastres, tinham como função produzir a identidade do 

grupo, assim, nas guerras gregas era a identidade dos guerreiros-cidadãos que estava 

em produção, concomitantemente com a produção de fragmentação da mulher. O que 

desejamos salientar aqui é o isolamento da mulher e seu silêncio imposto no quadro 

político, cuja palavra última, a da lápide, lhe é oferecida por outro que não ela. A 

razão última do poder é a violência do silêncio impingida ao estrangeiro em sua casa. 

 A organização cívica da cidade e a organização militar se prolongam. Os 

cidadãos são aqueles que, tendo idade para a guerra, podem suprir-se dos 

equipamentos bélicos por dispensa própria. São estes mesmos homens que participam 

das ecclésias, e ao participarem aplicam a mesma lógica bélica à do discurso, isto é, 

“conceber as confrontações entre cidades tendo por referência as lutas retóricas na 

Assembléia” (VERNANT, 2006b, p. 33). Tal qual no embate guerreiro, o confronto 

por meio de discursos tem como fim garantir a predominância, constranger o 

oponente, dominar o opositor. Inda mais quando este confronto é determinado pela 

fala de apenas um dos confrontantes, aquele que é racional, silenciando a parte 

ilógica, inverídica, bárbara da estrangeira, os que sendo privados de sua Héstia Koiné, 

estão sem sua religião em sua casa. Salientamos, mais uma vez, que a vitória de um 

dos protagonistas de uma guerra confere ao vencedor um poder quase que absoluto, 

que determina uma hierarquia radical, ou seja, “dá sobre o inimigo um poder quase 

absoluto de cratein, de tratá-lo de cima, de dispor dele à vontade, de servir-se dele se 

preciso” (VERNANT, 2006b, p. 39). 

  O homem grego, devemos lembrar, mudou a concepção de ordem da guerra, 

abandonando a luta direta entre oponentes e criando a guerra por falanges: 

alinhamento cerrado de soldados (hoplitas) iguais e que enfrentavam o inimigo lado a 

                                                        
229 “É Polémos que, em Heráclito, é pai de todas as coisas […] e não Stasis (que, aliás, seria uma mãe) 
[…] ” (LORAUX, 1993b, p. 93). Neste caso, o “polémos” é o bom conflito e “stasis” é o mau. 
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lado230 . Esta forma bélica de não diferenciação entre soldados move da façanha 

individual para a disciplina coletiva (VERNANT, 2006b, p. 46). Se esta possibilidade 

aberta pelas falanges faz emergir a isonomia, a posição igual diante de uma ordem 

geral, também é o confronto nas assembleias visando deliberar ora sobre a guerra e 

ora sobre os despojos, que apontará para uma isegoria, ou o direito igual à palavra 

pública. Duas instituições da democracia grega, uma vez que “de um lado o exército 

nada é senão a própria cidade; de outro, contudo, é a cidade que nada é senão uma 

tropa de guerreiros” (VERNANT, 2006b, p. 47). 

 Entretanto, tais ecclésias tem como espaço propício a ágora. A ágora “liga-se 

a determinados costumes característicos dos gregos indo-europeus, entre os quais 

existe uma classe de guerreiros separada dos agricultores e pastores” (VERNANT, 

1990b, p. 253). Os guerreiros, ao se juntarem, o fazem formando um círculo, a fim de 

promoverem um debate público no qual qualquer um tem igual direito à palavra. 

Nestas assembleias todos são iguais e têm a liberdade de uso da palavra. O objetivo 

nelas era tornar tudo comum, colocando as questões no meio do espaço a partir do 

pronunciamento dos participantes. A assembleia dos cidadãos-guerreiros em forma de 

círculo231 e ao centro a palavra, o logos, como uma lareira comum e seu fogo.  

 Todavia, não devemos nos deixar levar apressadamente por esta aparente 

conclusão: de que num golpe só o cidadão-guerreiro deu conta da ordem anterior 

fundada no feminino e no transcendente. Que esta forte comunidade de cidadãos-

guerreiros teria feito silenciar todas as vozes a partir da ordem política e que tenha 

resolvido definitivamente a questão da transcendência. Antes, devemos suspeitar que 

a transcendência transcendente (das comunidades sem Estado, seguindo Marcel 

Gauchet) cedeu lugar a uma transcendência imanente (das sociedades com Estado). 

Também suspeitamos que tal ordem do cidadão-guerreiro produziu uma legitimação 

racional da diferença, da separação, da segregação, por meio de um logos e pela 

interdição da fala do outro. É a história desta legitimação da instituição violenta da 

segregação que buscamos. No lugar onde havia separação funcional de trabalho entre 

iguais (caçador-coletora e agricultor-tesoureira), passa a operar um conjunto de 

relações dissimétricas, a partir do centro da pólis: o cidadão-guerreiro. 
                                                        
230 Devemos lembrar que o rito de Guerra reclamava o sacrifício, na maior parte das vezes, de um 
animal, preferencialmente um touro, por ser considerado o animal mais nobre, símbolo da realeza 
(DUARTE, 2012, p. 12). 
231 Talvez possamos perceber neste microcosmo político uma representação da imagem do eterno, isto 
é, a cidade em sua pretensão de eternidade, fazendo mover o logos, em uma revolução tal que sempre o 
faça retornar ao lugar de origem: à dominação. 
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Embora o mesmo indivíduo seja andros-pater e grego-cidadão, estas duas 

funções, de pater e de cidadão, podem não ser intercambiáveis, estando marcadas por 

uma distinção qualitativa e não apenas espacial. Também já apontamos para uma 

analogia entre o xénos-meteco e o xénos-mulher e a estreita ligação desta com a terra. 

Mais adiante, procuraremos sinalizar a diferença entre o cidadão e o pénes232 , e 

perceber neste sua posição na hierarquia social relativizada por sua distância ao ócio, 

à teoria. O que devemos notar é que as hierarquias sociais fundadas pelos gregos é 

complexa, e não pode ser perspectivada apenas a partir da ordem econômica, da posse 

dos bens de produção. Se para o meteco, o estrangeiro que vivia na pólis, não estavam 

proibidos a riqueza, o comércio, a indústria, fazendo dele, por vezes, mais rico do que 

um cidadão, contudo, estava impedido do exercício da cidadania, da partilha do poder 

político. O poder político podemos perceber como o poder de instituir língua, mais 

propriamente uma semântica. 

Suspeitamos que o  Estado grego e sua política podem ter marcado um 

movimento interno de passagem que se articula pela guerra: a passagem dos recursos 

privados (Héstia do oikós) que se tornam recursos públicos (Héstia Koiné), uma 

apropriação da economia pelo andros, esta que deixa de significar a ordem privada e 

se torna gestão da riqueza pública; a interiorização da transcendência transcendente 

que se torna transcendência imanente pela fala do cidadão-guerreiro, uma 

secularização da soberania, determinada pela comunidade instituidora de lei por meio 

da isonomia e isegoria; a exclusividade de um logos como legitimação das múltiplas 

violências que ocorrem a partir da ágora, apropriação da narrativa tradicional. A 

democracia ateniense seria ela o fundamento da política como a guerra por outros 

meios? Antes ainda, seria o meio eficaz de instituir uma violência pela palavra? 

A tradição política do Ocidente passa por Platão, que nos coloca diante da 

segregação radical entre as coisas elevadas e as materiais, o inteligível e o sensível, a 

Ideia e a matéria, o incorruptível, o imutável e o que está em constante mutação. As 

questões relativas ao ser e ao devir são postas e o filósofo procura enfrentá-las 

lançando mão do Mundo das Ideias, apresentado no diálogo A República (PLATÃO, 

1996). A questão da República, diálogo atribuído por Platão a Sócrates, é a Justiça, 

                                                        
232 “Pobre - pénes – era aquele que era obrigado a trabalhar para ganhar a vida” (LESSA, 2010, p. 23). 
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mas é também a Ideia de Política233. O Estado ideal é o que há de permanecer igual a 

si mesmo, enquanto tudo mais está entregue ao movimento, este nos afeta a partir da 

degenerescência dos modelos políticos. O Estado há de ser, em Platão, aquilo que se 

pretende como fixo, imóvel, que se opõe à corrupção dos modelos políticos. 

O Estado é emparelhado ao homem e as classes de homens na cidade são 

equiparadas à alma humana, esta que é formada por três partes: a parte racional, o 

espírito; a parte corajosa, o coração; e a parte dos apetites, os sentidos. A parte 

racional está relacionada à cabeça, a parte corajosa ao diafragma e a parte apetitosa ao 

ventre. Também a cidade tem três partes: os camponeses/artesãos, os soldados e os 

magistrados. Aos primeiros cabe a produção, aos segundos, a defesa e a manutenção 

da ordem e ao terceiro, a administração da cidade. A República, neste diálogo, é 

governada por um filósofo-rei, ao qual convergem a sabedoria e o governo, pois 

apenas ele “pode entender o que era de valor permanente, e conhecimento dialético e 

as Formas do bem e justiça” (CURTIS, 2008, p. 27). Para Platão, “a virtude que 

confere a cada um seu papel, na alma e na cidade, é a justiça” (RAMPONOUX, 2010, 

p. 31). O ordenamento, estrutura e hierarquia em Platão visa 234 , não devemos 

esquecer, fazer convergir na multiplicidade existente na cidade a unidade, tendo em 

vista que “a política platônica é, pois, atravessada por uma mística da unidade e uma 

escatologia emancipadora do devir” (WUNENBURGER, 2003, p. 52). Se de um lado 

Platão hierarquiza a sociedade em três classes, por outro: 
instaura a normalização de todas as atividades individuais e comunitárias 

por meio de um aparelho legislativo, cujo respeito meticuloso é assegurado, 

pela persuasão e pela imposição, pelo condicionamento dos espíritos 

(mesmo recorrendo à mentira de Estado) e por sanções penais draconianas 

(WUNENBURGER, 2003, p. 60). 

 Ora, a premissa deste modelo de confinação que a cidade autônoma está 

colocada por Platão é a de que os indivíduos são governados por alguém mais 

excelente, o filósofo-rei. A República de Platão é tal qual o universo grego, fechado 

sobre si mesmo, em vista à unidade harmônica. Este governo do melhor baseia-se não 

apenas na excelência administrativa, mas, sobretudo, numa superioridade moral, 

                                                        
233 Podemos concordar com René Rampnoux que “para Platão, como para todos os gregos, tudo o que 
há está submetido à corrupção. O homem de Estado deverá tentar frear, por uma razão que conduz a 
imobilidade, o movimento inelutável de decadência da cidade” (RAMPONOUX, 2010, p. 31). 
234 a sociedade de Platão não é apenas ordenada, mas estruturada e hierarquizada, na qual cada um tem 
uma alocação apropriada em seu devido lugar. Entretanto, inter-relacionada com a estrutura política 
está um sistema educacional, o qual prepara os indivíduos às suas funções, assim como uma ciência 
eugênica que prepara os indivíduos em si mesmos (CURTIS, 2008, p. 27). 
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numa virtude moral235. Ademais, a cidade de Platão traduz um Estado fechado, fixo, 

de um estrito controle de condutas e procedimentos coletivos e individuais. 

Decerto que não podemos nos atrever perspectivar Platão a partir de nossas 

crenças modernas calcada sobre as liberdades individuais e à participação no poder de 

maneira mais ampliada236. Na República percebemos uma tentativa de fazer deitar a 

política num fundamento sólido e imutável, num discurso legítimo e que permitisse à 

cidade subsistir ao fluxo do devir. O que importa é percebermos que as armas dos 

cidadãos-guerreiros movem-se da espada e da lança e tornam-se discursos e Logos. A 

Cidade de Platão funda-se no sólido, visando a imutabilidade e a incorruptibilidade, 

algo como a imagem visível do eterno237. Lançando mão do Mundo das Ideias, dá 

corpo à metafísica que em Parmênides vemos o pensamento do Ser.  

Importa-nos notar neste discurso o reforço no transcendente como lugar de 

fixidez, de imutabilidade, no qual o sábio deverá buscar a Verdade sobre a Justiça, o 

Bem, o Belo. A autonomia da Pólis platônica reporta-se a um mundo além. O Mundo 

das Ideias é o transcendente imanente, aquele que apenas pode ser contemplado por 

um homem sábio, ainda que a palavra “homem”, aqui, deva ser nuançada, pois Platão 

não nega à mulher o se tornar filósofo, desde que, como qualquer outro, abdique da 

doxa em prol do logos, ou seja, da linguagem pandórica em favor da razão. A 

importância deste movimento de Platão está na visada nova sobre o discurso de 

dominação. Não interessa qualquer ordem sexualizada para o dominador e do 

                                                        
235 O filósofo-rei seria como o polo de emanação da virtude da cidade, a partir de quatro domínios, 
segundo Wunenburger: primeiro, “a organização material da cidade”, que inclui as normas, as 
fronteiras geográficas, o controle populacional, a criação de uma moeda não cambiável, “nenhuma 
iniciativa individual, nenhuma inovação será tolerada, sob pena de gerar desordens” 
(WUNENBURGER, 2003, p. 61); segundo; “a educação do corpo político-militar”, cabendo à cidade 
(Estado) a exclusividade da educação, recorrendo à censura, à mentira e à imposição, por outro lado, 
“quanto aos membros da Cidade que, devido a malformações físicas ou inaptidões morais, podem 
comprometer a educação de todos os outros, Platão recomenda que sejam eliminados ou banidos da 
Cidade” (WUNENBURGER, 2003, p. 61-62); terceiro, a elite moral e administrativa, de onde 
sobressai o filósofo-rei, há de ter um modo de vida comunitário, do qual se abstém de qualquer forma 
de propriedade, incluído os bens, da intimidade familiar, a fim de favorecer o controle dos apetites 
naturais e fomentar a perfeição moral. (WUNENBURGER, 2003, p. 62-63); quarto, “exercício de 
autoridade pública: os governantes, previamente selecionados pela sua perfeição moral, são 
encarregados de inumeráveis tarefas deliberativas, de controlo e repressão. Nada escapa à vigilância 
deles, nem mesmo a vida privada” (WUNENBURGER, 2003, p. 63). 
236 Wunenburger retoma as críticas que foram e são feitas a Platão, desde Aristóteles, até o século XXI, 
mas não é de nosso interesse repassá-las, pois aqui não estão em questão as supostas fundações ou 
origem de certo totalitarismo a partir da República e das Leis. (WUNENBURGER, 2003)  
237 “A causa principal da mudança social, que é necessariamente uma degradação, é a luta que opõe 
homens entre si. É geralmente suscitada pelo desejo de obter aquilo que os outros possuem e, muito 
particularmente, os seus bens. Tendo tomado consciência dos riscos que existem, Platão esforça-se por 
propor o modelo da sociedade ideal, que será justa e cujas regras de organização permitirão escapar à 
divisão e à degradação” (LAVROFF, 2006, p. 39). 
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dominado, mas a fundamentação do discurso de dominação de um grupo seleto, sobre 

a totalidade da cidade. A cidade há de ser, toda ela, submetida à visão dos mais 

sábios, importando aos demais uma submissa atitude de guarda desta harmonia ou o 

trabalho material, visando produzir excedentes. 

A segunda questão é que Platão radica e funda a cidade numa rígida 

hierarquia, ainda que esta não tome como referência a herança natural. A hierarquia 

toma fundamento na alma daquele que é o mais virtuoso, mais valente, mais sábio, 

apontando para uma unidade orgânica, regida pelo filósofo (WUNENBURGER, 

2003, p. 70), o qual ordenará e harmonizará a cidade, o todo fechado sobre si mesma.  

A terceira questão que gostaríamos de enfatizar é que Platão funda a cidade na 

violência. Não apenas aquela violência que se pode apontar na presença marcante de 

uma classe de guerreiros, de guardiões que visam garantir a submissão da classe 

trabalhadora, a qual deve se submeter incondicionalmente ao filósofo-rei, mas aquela 

violência ainda mais forte que se dá em duas frentes: a segregação de classes a partir 

de virtudes determinadas pelas classes dominantes e a imposição de normas morais e 

comunitárias a partir da virtuose do poder dominante. Às classes dominadas, 

guardiões e trabalhadores, não é dada qualquer franquia à palavra, apenas o exercício 

do dever na cidade, o necessário dever de produzir os produtos pelo trabalho manual. 

As classes dominadas não tem o direito à palavra na cidade de Platão. 

Se Platão traz uma questão problemática para a tradição contratualista 

moderna, que visa ampliar a participação política de um maior número de pessoas, 

também introduz questões sobre a política sem a referência primária aos deuses, 

substituindo-os pelo Mundo da Ideias. Importa-nos perceber que ao longo dos séculos 

houve uma aproximação ao pensamento platônico, com as elaborações dos teólogos e 

filósofos cristãos medievais e renascentistas238. Cabe ressaltar a importância que o 

pensamento cristão, assim como Roma desde a monarquia, conferirá à virtude moral 

para que o governante possa governar, isto é, a introdução de uma virtude moral 

necessária ao governo, virtude esta que deve ser buscada não no homem diretamente, 

corrupto e dado aos sentidos, mas no Mundo das Ideias, ou, mais tarde, em Deus. 

                                                        
238 Conforme nos fala Wunenburger: “a utopia cristã poderá, assim, servir de instrumento hermenêutico 
particularmente fecundo, para que possamos compreender toda dimensão desta comunidade orgânica 
que, embora fortemente ordenada, deve apenas a sua razão de ser à revelação prévia de um bem 
transcendente, que, por sê-lo, escapa completamente à inteligência e à vontade dos homens isolados” 
(WUNENBURGER, 2003, p. 73). 
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Voltemos a pensar o movimento da instituição do Estado como se fosse a 

passagem de uma heteronomia para uma autonomia, de uma lei que é transcendente à 

comunidade para uma imanência instituinte e autônoma, autárquica, a partir da 

produção humana de leis, que assegure o Estado. O Estado, tal qual veremos, passa 

ser pensado por alguns como natural, um agir em prol de um vir a ser, portanto, está 

submetido a uma técnica239 que se encontra imbricada com a violência que instaura e 

a que visa sua preservação aprimorada. Além destas quatro causas da técnica, ao 

lermos Aristóteles haveremos de pensar a partir de seu conceito de hylemorfismo, ou, 

matéria e forma indissociáveis: o conhecimento dado a partir do sensível, do que se 

nos é apresentado pela realidade, mais ainda, do movimento da forma em busca de 

seu repouso na matéria, sua perfeição. Aristóteles pensando a cidade a partir da 

análise das constituições de outras diversas, com suas causas e no movimento até o 

repouso. 

 Comecemos pela causa material aristotélica como dispositivo analítico para a 

cidade. Lembremo-nos que a cidade tinha no oikós o modelo, mas Aristóteles não o 

toma como modelo, mas a matéria de partida, como uma semente. Neste momento, 

podemos acompanhar Francis Wolff, que ao comentar “Aristóteles e a Política”, diz-

nos que “a cidade é uma comunidade” (WOLFF, 2011, p. 37). A causa material 

aristotélica é o que permanece imanente na coisa. Desta maneira, podemos entender 

que a comunidade vem do oikós, passa pelo vilarejo, até a cidade, portanto, “as partes 

da cidade (lares e vilarejos) podem ser consideradas como uma matéria” (WOLFF, 

2011, p. 37). Passemos, então, à causa formal. Dissemos anteriormente que para o 

cidadão-guerreiro grego a cidadania era dada não pela língua, mas pela autonomia 

diante da lei, ou da liberdade de se dar leis. Para Aristóteles, de igual maneira, o que 

difere a cidade de outras comunidades é o autoinstituição da lei, da constituição, da 

“politéia”. Por esta via, então, “a constituição ou o regime de uma cidade é sua causa 

formal” (WOLFF, 2011, p. 38). 

Tomemos como referência a causa final, a qual tem como finalidade o bem 

soberano, ao viver bem, ao melhor possível, a uma vida perfeita, a qual pode ser 

                                                        
239 Sobre a técnica, ou ao falarmos da questão da técnica, tomemos a leitura que Heidegger faz de 
Aristóteles: “a filosofia ensina há séculos que existem quatro causas: 1) causa materialis, o material, a 
matéria de que se faz um cálice de prata; 2) a causa formalis, a forma, a figura em que se insere o 
material; 3) a causa finalis, o fim, por exemplo, o culto do sacrifício que determina a forma e a matéria 
do cálice usado; 4) a causa efficiens, o ourives que produz o efeito, o cálice realizado, pronto. 
Descobre-se a técnica concebida como meio, reconduzindo-se a instrumentalidade às quatro causas.” 
(HEIDEGGER, 2001, p. 13). 
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“definida pela autarquia” (WOLFF, 2001, p. 39). Viver perfeitamente é mover-se até 

o lugar de repouso, encontrar sua plena realização. A da cidade é sua autossuficiência 

autárquica e sua perfeição é o bem supremo. Voltemo-nos à última das causas, a 

motriz, ou causa eficiente, percebendo as dificuldades de sua abordagem. Haveria 

alguma causa motriz para a cidade? Quem seria o “ourives” desta joia? “Ocorre a 

Aristóteles dar lugar a um autor anônimo da cidade – fundador ou legislador – de 

algum modo, sua ‘causa motriz’, que permite à tendência natural efetivar-se. É a esses 

instauradores heróicos que Aristóteles faz alusão [...]” (WOLFF, 2011, p. 39). O 

movimento desde o oikós até a pólis é natural, contudo, há um autor anônimo que, tal 

qual um lavrador permite com seu trabalho que a semente semeada se torne 

plenamente a árvore com seus frutos, conduz o oikós à plenitude de um artifício 

chamado pólis.  

A fundação da cidade, sua instauração, reclama, no trabalho de Aristóteles, 

uma causa soberana de um ato fundador que não pertence à cidade, visto não haver 

ainda cidade. A cidade requer alguém fora e anterior a ela que a instaure. Não se 

resolve, desta maneira, a questão da transcendência, mas apenas remete-o ao mito do 

herói, mantendo a transcendência instauradora da cidade, o que nos faz lembrar os 

aborígenes de Pierre Clastres. A cidade é uma comunidade, por sua vez, “uma 

comunidade é um agrupamento de homens unidos por uma finalidade comum, e 

portanto ligados por uma relação afetiva chamada de amizade e segundo relações de 

justiça” (WOLFF, 2011, p. 40). A finalidade comum é o bem soberano, que não 

podemos fazer confundir com bens econômicos e nem morais, mas, grosso modo, 

seria um viver bem partilhado por todos, na cidade. A cidade é uma comunidade que 

visa a um bem comum e soberano, e como tal engloba todas as demais comunidades, 

a saber, os lares (oikós) e as vilas, ou seja, é o todo do qual cada parte está circunscrita 

e é menos perfeita, isto é:  
a cidade não é apenas posta como ‘soberana entre todas’; é também aquela 

que ‘inclui todas as outras’ [...] significa que a cidade é a maior das 

comunidades, o que implica duas coisas: de um lado, que toda comunidade 

diferente é um subconjunto da cidade; de outro, que aquilo que é maior do 

que a cidade [...] não é verdadeiramente uma comunidade (WOLFF, 2011, 

p. 45). 

 Conforme apresentamos acima, os pensadores gregos, em especial Xenofonte 

(1999), segregam o privado do público, o oikós da pólis. Mas a cidade provém do 

oikós que o contém, ainda que sejam qualitativamente distintos. Segundo Aristóteles, 
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há relações que são estabelecidas no governo da cidade e há aquelas que são 

estabelecidas numa casa, não diferenciadas pela quantidade (número de pessoas 

envolvidas), mas qualitativamente distintas (ARISTÓTELES, 2004, p. 143) 240 . 

Quando as casas se associam visando algo mais do que suprir as necessidades, surge a 

aldeia, e esta ao crescer até sua autossuficiência, faz surgir a cidade autárquica 

(ARISTÓTELES, 2004, p. 145). Essas associações, casa e cidade, determinam um 

conjunto de relações hierarquizadas. Tais hierarquias são estabelecidas, centradas a 

partir do homem grego, primeiramente no oikós e, também, na pólis. No oikós o 

homem grego, o que tem o logos, a alma racional, mantém relações com a mulher 

visando a necessidade de reprodução, perpetuação da espécie (WOLFF, 2001, p. 50-

59)241. A segunda relação no oikós é a de senhor e escravo, em que ambos são o que o 

são por natureza, isto é, o homem dotado de logos, de razão, é senhor e o outro é 

escravo por não ter logos242. O terceiro tipo de poder exercido pelo homem grego 

dentro do oikós se dá na relação entre o pai e o filho, ou poder régio, exercido entre 

seres livres e desiguais, uma relação vertical entre gerações (WOLFF, 2001, p. 64). 

 A passagem do oikós para a pólis, em Aristóteles, é determinada pela premissa 

de que o todo é mais importante que as partes que o compõem243. Tendo em vista o 

hylemorfismo aristotélico, devemos pensar que o homem é a forma (aquele que tem o 

logos) e a mulher/escravo é matéria do oikós244. Podemos perceber, então, que o 

homem é superior às mulheres, portanto, é da natureza do primeiro mandar e, da 

segunda, obedecer. O poder que o homem exerce no oikós, entretanto, é monárquico, 

enquanto que “o governo do Estado é exercido sobre pessoas livres e iguais” 

(ARISTÓTELES, 2004, p. 153), isto é, entre cidadãos245. 

 Esta distinção que identifica o cidadão ainda não nos diz quem são estes que 

podem participar da constituição da Cidade. Mas podemos perceber que o “cidadão é 

                                                        
240 Como são qualitativamente distintos a região sublunar e a supralunar. 
241  Lembramos que “o macho, aquele que é por natureza capaz de engendrar, é quem domina 
legitimamente a fêmea (naturalmente feita para ser engendrada)” (WOLFF, 2001, p. 60-61). 
242 Assim como a mulher está ligada à terra, à procriação, ao perecível, ao mortal, e o homem ao 
imortal, ao logos, embora ambos sejam necessários para a reprodução e, por intermédio do filho, o 
homem encontre sua imortalidade, também o escravo está voltado para os trabalhos com as mãos, a 
execução de tudo que pensar seu senhor (WOLFF, 2001, p. 61-64). 
243 “O Estado tem, por natureza, mais importância do que a família e o indivíduo, uma vez que o 
conjunto é necessariamente mais importante do que as partes” (ARISTÓTELES, 2004, p. 146). 
244 “Uma criatura viva consiste, em primeiro lugar, de alma e corpo, e desses dois elementos o primeiro 
é por natureza o governante e o segundo, governado” (ARISTÓTELES, 2004, p. 150). 
245 Devemos, daí, distinguir um cidadão dos demais homens: “[...] aquilo que distingue efetivamente o 
cidadão dos demais é sua participação no judiciário e na autoridade, isto é, nos cargos públicos e na 
administração política e legal” (ARISTÓTELES, 2004, p. 212). 
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aquele que tem pai e mãe cidadãos [...] são cidadãos os homens que participam da 

maneira prescrita em nossa definição” (ARRISTÓTELES, 2004, p. 213-214). Se o 

cidadão é aquele que descende de cidadãos246, também não pode ser cidadão aquele 

que obedece, enquanto obedece, quer seja ele escravo, quer seja livre 

(ARISTÓTELES, 2004, p. 218-219). Aquele que trabalha, ainda que sendo livre, não 

é um cidadão, pois, como nos diz Aristóteles, “o melhor Estado não fará do 

trabalhador um cidadão” (ARISTÓTELES, 2004, p. 220). 

Podemos, então, descrever o cidadão como um homem livre e adulto, que não 

exerce trabalhos com as mãos (ocioso) e é descendente de cidadãos, isto é, pais 

nascidos em Atenas. Descrição não definitiva, mas indicativa a partir de marcas de 

fronteiras deixadas por Aristóteles. Somente este homem adulto e livre, ocioso e filho 

de cidadãos possui o logos, o qual é expresso por meio de um fala antecipadora que 

permite ao cidadão projetar-se, antevendo situações a partir de sua natureza e virtude, 

que o permite dominar sobre os demais. Cidadão o é por hereditariedade e ociosidade.  

Percebamos a sofisticação aristotélica, que inverte a racionalidade, atribuindo 

ao caçador uma habilidade tradicional do agricultor, expropriando-o de uma técnica 

que lhe é própria. O caçador como aquele que parte para a caçada, elabora um plano 

circunstancial, abate a caça e se alimenta dela no menor tempo possível, posto ser 

perecível. O agricultor prevê estações, antecipa-se ao plantio, colhe no futuro e guarda 

em celeiros. Mas o logos deste é atribuído, aqui, ao caçador. Aristóteles, podemos 

desconfiar, não supera nem a transcendência do poder instituinte e nem a hierarquia 

fundada na natureza, mas refunda-as, com certa eficiência, tomando referência o 

poder pelo logos, atribuindo ao material pouca ou nenhuma virtude política.  

Estes homens, os cidadãos, haverão de se ligar por um afeto, que Aristóteles 

chama de amizade, a qual “parece ser o vínculo que une o Estado [...] se os homens 

são amigos, não há necessidade de justiça entre eles” (ARISTÓTELES, 2002, p.216). 

Este afeto, a phylia, há de reforçar não apenas os vínculos restritos aos cidadãos-

guerreiros, como ratificar a minoridade dos demais habitantes da cidade que, por falta 

da atribuição de um logos, de uma virtude excelente, não têm, por natureza, as 

                                                        
246 A cidadania a partir da descendência não é original de Aristóteles, mas já está presente em Péricles, 
este que “defendeu o decreto de que os cidadãos do sexo masculino deviam ser filhos de mães e de pais 
atenienses. Juntamente com esta ênfase dada a exclusiva e majestosa qualidade de cidadão, o que 
constituía um leitmotiv nas políticas internas de Péricles, vinha uma exploração muito mais clara do 
poder ateniense como senhor de um império marítimo” (STARR, 2005, p. 47). 
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condições para estabelecer vínculos horizontais, guardando sempre uma dependência 

funcional vertical com o homem grego cidadão.  

A amizade, segundo Aristóteles, requer dos seres humanos a reciprocidade da 

afeição, o reconhecimento e o motivo, a causa, o fundamento seja o bem, a utilidade 

ou o prazer (ARISTÓTELES, 2002, p. 218). Depois de descartar a utilidade e o 

prazer, o que torna imperfeito o amor entre jovens, velhos, estrangeiros e desiguais 

(mulher, escravo e aqueles que trabalham com as mãos), o filósofo grego nos diz que 

“a forma perfeita da amizade é aquela entre indivíduos bons e mutuamente 

semelhantes em matéria de virtude” (ARISTÓTELES, 2002, p. 219). Mais adiante 

nos dirá que “sendo a amizade, portanto, dividida nessas espécies (bem, prazer e 

utilidade), as pessoas inferiores constituirão amizades por prazer ou por utilidade[...]” 

(ARISTÓTELES, 2002, p. 221). A amizade se dará exclusivamente entre 

semelhantes, entre aqueles que são igualmente virtuosos247.  

Podemos sinalizar, desta forma, certo movimento do pensamento que menos 

visa ampliar a participação política, e mais busca um discurso de legitimação do 

poder centrado numa hierarquia, naturalizada, cujo ápice está no cidadão grego, a 

referência exclusiva no homem adulto livre ocioso e filho de cidadãos. O discurso 

fundamental da Política pode ser tomado como aquele que tem como objetivo 

legitimar o poder exclusivo dos mais virtuosos e excluir todos os demais, silenciando-

os. Sua técnica discursiva, seu logos, ratifica certa expropriação de um original e faz 

operar sobre o fundo da natureza superior do homem grego, daquele que tem o logos, 

em detrimento daqueles que não lhes sendo dada a possibilidade do ócio, operam 

próximo da materialidade da vida na cidade: a mulher, o escravo, o estrangeiro. Esta 

operação coloca de um lado a razão e o ócio e, de outro, a matéria e o trabalho, 

hierarquizando a vida na cidade a partir desta dicotomia redutora.  

O fundo de Aristóteles é a natureza do homem grego como zóon politkón, e a 

partir desta opõe necessidade e liberdade. Mas a necessidade e a liberdade apontam, 

cada uma delas, para espaços distintos na cidade, ela mesma hylomórfica. De um lado 

a matéria, a subsistência e a perpetuação da raça, os trabalhos com as mãos e o útero; 

de outro o logos, o discurso que legitima a partir do homem grego, o cidadão-

guerreiro, a essência deste homem como zóon politikón, o animal político. A cidade 

mantém aberta e radica a fenda entre aqueles que se voltam ao logos e aqueles que 

                                                        
247 Sabendo que a igualdade na Grécia, e em Aristóteles, apenas é reservada aos cidadãos entre si, todos 
os demais são dessemelhantes e inferiores àqueles. 
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estão ligados à materialidade da vida: a procriação e o trabalho. Aqueles que 

representam as regiões supralunar e a sublunar. A violência que impôs segregações e 

hierarquias, tomando elementos do outro e atribuindo a si, isolando-o, fragmentando-

o e desenraizando-o está plenamente operacional no discurso aristotélico. Mais ainda, 

encontra um discurso com pretensão de verdade que ao se ver limitado em suas 

fundamentações, recorre à natureza das coisas, como essenciais, necessárias. 

Aristóteles naturaliza, por meio de um discurso com pretensão de racionalidade, a 

violência, a segregação, a dominação, e o faz ocultando-as. Nisto está a eficácia 

legitimadora. O discurso torna-se mais eficaz à medida que opera a apropriação, 

silencimento e esquecimento. 

A arte de governar um oikós e uma pólis, para Aristóteles, exigem habilidades 

distintas, qualitativamente diferentes. Um pater familia grego ao governar sua casa 

não o faz diante de iguais, pois mantém uma relação dissimétrica diante da esposa, 

dos filhos e dos escravos. Contudo, o homem grego quando faz política, quando 

governa, governaria iguais, outros homens gregos. Claro que se trata de uma redução 

que, novamente, exclui todos os desiguais, silenciados por esquecimento. O governo 

de uma pólis, em Aristóteles, supõe certa identidade cidadã, diante dos amigos, 

igaulados, mas reforça a desigualdade diante daqueles que por natureza não teriam o 

logos. As desigualdades em Aristóteles estão marcadas pelo logos e pela ausência 

parcial ou plena deste, que torna o “bípede implume” voltado para as atividades 

ligadas à matéria, à terra. Mantém-se a clivagem social já presente em Platão, mas 

agora de outra maneira. 

 No Político de Platão, encontramo-nos diante dos dizeres: “Desse modo, 

divide todo o conhecimento em duas partes, classificando uma de prática, e a outra de 

puramente intelectual” (PLATÃO, 2009, 258e4). Mais adiante, o discurso de 

segregação dos conhecimentos na cidade diz que “o rei está mais aparentado ao 

teórico do que ao manual ou prático em geral” (PLATÃO, 2009, 259c12). A clivagem 

entre a gnose e a práxis está presente já em Platão promovendo segregações. Não 

apenas a clivagem entre duas formas de pensamentos, mas a distinção, a segregação 

na ordem social que marca grupos de indivíduos que se voltam uns à teoria, à 

contemplação, à visão dos deuses, e aqueles que se mantêm na prática, nos afazeres 

manuais dos artesãos, ferreiros, agricultores e pastores. Se o rei é o teórico por 

excelência, o construtor, diferentemente dos trabalhadores da construção, também tem 

um saber distinto, o teorético que se opõe ao manual daqueles. A distinção entre 
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gnose e práxis não está apenas no saber político, mas está, igualmente, naquele saber 

que hoje poderíamos chamar de técnico (PLATÃO, 2009, 259e12). 

 O saber técnico, exemplificado neste diálogo pelo construtor, diferencia-se do 

saber político. Ainda que ambas gnoses sejam diretivas, a diferença está em que o 

construtor dá diretivas sobre a disposição de coisas inanimadas e o político dispõe 

sobre as coisas animadas (PLATÃO, 2009, 261b9 a 261c12). Este saber diretivo sobre 

as coisas animadas Platão chama de “‘cuidar de um rebanho’ ou de algo como 

‘cuidado coletivo’” (PLATÃO, 2009, 261e2-3)248. Por sua vez, os seres animados são 

divididos em duas partes: aqueles que não são domesticáveis e aqueles que são 

domesticáveis, os quais vivem em rebanhos (PLATÃO, 2009, 263e14 a 264a10). Ao 

proceder a uma série de divisões bipolares, o diálogo nos diz que o homem é um 

animal bípede implume domesticável, o que torna “evidente a arte de pastorear os 

seres humanos” (PLATÃO, 2009, 266e3 a e13). O ato de pastorear homens, o cuidado 

com o rebanho, é realizado por um rei, por um homem cuja legitimidade não pode ser 

contestada pelo rebanho (PLATÃO, 2009, 268a6 a c13). O político não apenas stá 

legitimado como cuidador do rebanho humano, como é diferenciado dos demais. 

 Este diálogo apresentado por Platão não somente faz parte de um discurso que 

surge naquele momento grego, como é atual em meio à humanitas Ocidental, 

entendendo “que desde os dias de Cícero de chama por humanitas faz parte, no 

sentido mais amplo e no mais estrito, das consequências da alfabetização” 

(SLOTERDIJK, 2000b, p. 7). A humanitas 249  seria mais do que alfabetização, 

estendendo-se como certa amizade aos textos clássicos, uma carta endereçada a 

leitores futuros, a qual é lida e relida, em sua presença mesmo oculta. Platão, com 

certeza, é inscrito nesta tradição literária com suas cartas escritas, como que por um 

antepassado comum que traça para seus leitores um projeto futuro. Os projetos 

contidos nas cartas “O Político”, juntamente com “ A República”, “falam da 

comunidade humana como um parque temático; a partir de então, a manutenção de 

seres humanos em parques ou cidades surge como uma tarefa zoopolítica” 

                                                        
248 Devemos salientar que o método analítico de Platão em seu “O Político”, reproduz a arte do 
despojamento da caça, como diz: desde que a separação possa ser feita corretamente, é ótimo separar 
de mediato o objeto de nossa investigação [...] não é seguro fazer cortes estreitos. É mais seguro 
realizar o corte pelo meio das coisas, procedimento pelo qual é mais provável encontrar classes. Isso 
faz toda diferença no que toca a uma investigação (PLATÃO, 2009, 262b4 a 264b12). 
249 “A paideia grega encontrou vida nova na humanitas (a tradução de Cícero para a paideia) da 
aristocracia romana, educação liberal baseada nos clássicos” (TARNAS, 2002, p. 106). 
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(SLOTERDIJK, 2000b, p. 48)250 . Conceito não muito distante daqueles que são 

trabalhados por Michael Foucault e Giorgio Agamben251. Não é pouco lembrarmos 

que Peter Sloterdijk começa com uma referência a Cícero e à humanitas romana, mas, 

culmina, numa tarefa legítima de dominação referenciada na leitura de O Político de 

Platão. Em certo sentido, porque o Império não apenas retoma os gregos, como é um 

guardião daquela tradição. Guarda piedosamente a traição, tradição esta de guardar as 

cartas e fazê-las servir no processo de alfabetização de suas elites.  

 

2.3.3 Roma: domínio sob o signo da lei dos patrícios 

 

 Já anteriormente apontamos para a peculiaridade da mitologia romana que 

trata da fundação da Cidade Eterna. Naquele momento dissemos que Rômulo 

assassinou seu irmão Remo, sendo considerado o herói fundador de Roma. Na 

“História de Roma” de Tito Lívio e na “Eneida” de Virgílio encontramo-nos com as 

narrativas épicas anteriores àquele ato fundador, desde que Eneas saiu de Tróia fugido 

para a Itália. Estes relatos nos mostram como a violência, a guerra e a religião tem 

papel crucial na formação do poder daquela cidade, centrada na virtude do patrício252. 

Ainda que não retomemos por completo aos relatos que procuram dar conta da 

gênesis de Roma, ressaltaremos alguns aspectos marcantes para aquela sociedade. Um 

destes traços era a virilidade do homem romano, isto é, sua disposição guerreira. Um 

segundo traço é a piedade, que, grosso modo, seria o respeito às leis, aos antepassados 

e aos deuses, e a partir da piedade precisamos marcar o aspecto imbricado entre poder 

                                                        
250 Na leitura de “O Político” Peter Sloterdijk nos diz que seria uma falsidade dos diretores negar não 
apenas a diferenciação ontológica entre o rebanho e o pastor, assim como a exigência do zoológico 
(SLOTERDIJK, 2000b, p. 49-50). Para este filósofo alemão contemporâneo, “O Político desenvolve os 
preâmbulos de uma antropotécnica política; trata-se ali não apenas da condução domesticadora de 
rebanhos já por si dóceis, mas de uma neocriação sistemática de exemplares humanos mais próximos 
dos protótipos ideais” (SLOTERDIJK, 2000b, p. 50). Este rei, este apascentador de rebanhos, nada 
mais faz do que atualizar, sempre, aquele movimento neolítico de domesticação de plantas, de animais 
e de humanos aqui, contudo, faz desta domesticação um projeto racional. A arte da domesticação há de 
ser racionalizada pelo regente, promovido por uma elite que conhece as pessoas e pode classificá-las, 
ajuntá-las, combiná-las de maneira mais eficiente, para o bem da cidade (SLOTERDIJK, 2000b, p. 53), 
assim como exclui e elimina aqueles que não se submetem ao projeto. Nesta zoopolítica platônica, 
encontramos em germe o exercício sobre corpos docilizados, em que o regente é o detentor da arte de 
cortar, segregar, separar o rebanho da elite, esta que servirá em benefício do todo, isto é, à cidade. Por 
fim, cabe dizer que a legitimidade, a credibilidade do pastor platônico são decorrentes de ser ele “a 
imagem terrena do único e originalmente verdadeiro pastor – do deus que, no início dos tempos, sob o 
reinado de Cronos, havia cuidado diretamente dos homens” (SLOTERDIJK, 2000b, p. 55). 
251 Em momento propício retornaremos estes dois de maneira mais alongada e explícita. 
252 No Anexo I apresentamos um breve resumo deste relato, Segundo as narrativas de Tito Lívio e 
Virgílio. Neste capítulo apenas apresentaremos algumas informações que serão pertinentes 
posteriormente. 
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civil e religião. A história de Roma é marcada pelas instituições jurídicas que passam 

a normatizar a guerra, a religião e as relações sociais. Uma das instituições legais foi a 

da guerra justa, quando se busca restituir bens ou pessoas que foram tomados de 

maneira injusta por outro povo. A ordem geral foi estruturada a partir de três poderes 

articulados: a religião, a guerra e a agricultura, segundo as divindades: Júpiter, Marte 

e Quirino. A participação popular e das mulheres nas decisões políticas de Roma 

foram reduzidas no transcurso dos séculos até o Império, quando apenas os homens, 

os patrícios detinham o poder de fato. Roma se torna uma sociedade machista, 

escravagista e belicista, sendo a piedade um traço marcante do tradicionalismo 

romano, a tal ponto que ser moderno, ou, propor novidades era um ato passível de 

repúdio público, como o fez Marco Tulio Cícero em relação a Catulo, tido por aquele 

como um poetae noui.     

 É por meio de Marco Tulio Cícero que retornamos a uma leitura mais próxima 

de Roma. Por esta perspectiva se abre a nós a leitura do diálogo “Sobre a amizade” 

(CÍCERO, 2006) de Marcus Túlio Cícero 253 . Neste autor podemos perceber um 

deslocamento do sentido da amizade, que fora dado por Aristóteles, diante da 

natureza da Cidade proposta pelo Consul romano. A essência da amizade seria a 

perfeita concordância na preocupação política e problemas particulares (CÍCERO, 

2006, p. 29). Ora, é da natureza, esta que deve guiar a vida, que vivamos em 

sociedade, isto é, na cidade (CÍCERO, 2006, p. 33), tendo em vista que “é, pois, a 

natureza e não a insuficiência de meios que é a fonte da amizade” (CÍCERO, 2006, p. 

43). Na visão pragmática do romano Cícero, a Cidade não é o resultado de um trajeto 

desde o oikós até a res publica, a cidade, antes, a Cidade é o fato sobre esta que 

devemos versar. Mais ainda, a cidade não é o resultado de um movimento desde a 

carência (do oikós), até a autonomia e bem-estar, mas é da natureza do homem.  

Assim, a amizade (“amicitia”) não é o que, favorecendo a matéria e a forma, 

determina um corpo político, mas a “amicitia” é gerada e conservada pela virtude, e, 
                                                        
253  Antes, cabe lembrar que Aristóteles também deixa uma obra dedicada à amizade, conforme 
tratamos anteriormente, em Ética a Nicômaco (ARISTÓTELES, 2002), na qual haveremos de notar a 
relação entre o oikós, a vila e a pólis. Quando um oikós se junta a outro oikós surge a vila, e quando a 
vila se torna autônoma, bastando-se a si mesma ao mesmo tempo que não se desagrega, encontra a 
perfeição numa pólis, lembrando que a constituição da cidade é um movimento natural tendo em vista 
o bem-estar. Se a matéria da cidade é o oikós e sua forma é a natureza política do homem, isto é, o 
homem é um zóon politikon, e a pólis, podemos dizer, é o hylemorfismo perfeito, este movimento até a 
perfeição é propiciado pelo amor, a phylia. O que possibilita este ajuntamento de um oikós a outro 
oikós, tendo como fim a pólis, é a phylia, a amizade. Os pater familia, ou basileus, senhores da guerra 
e de seus oikós, se ajuntam como iguais por meio da amizade. A amizade é este elo que permite o 
imperfeito encontrar seu lugar de equilíbrio, seu “estado natural”, a pólis. 
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segundo Cícero, “devemos, aqui, definir a virtude de acordo com o costume da vida 

real e de nossa língua” (CÍCERO, 2006, p. 35). Pensar em virtude, em Cícero, é 

pensar nos homens que foram virtuosos na cidade, homens justos, direitos, piedosos, 

fidedignos cidadãos, etc. A amizade liga os homens que estão na cidade, e o faz tendo 

em vista a cidade. Nisto está a virtude para o cidadão romano, o viver para a cidade, 

pois, conforme nos dirá, o amigo jamais exigirá de outro amigo “algo contrário à 

lealdade, à palavra dada ou aos interesses da República” (CÍCERO, 2006, p. 57). 

 Se Aristóteles pensou no homem como zóon politikós e a amizade como o que 

vincula um homem a um homem em vista da autonomia e do bem-estar comum, que 

os move à perfeição política, Cícero coloca a cidade na origem e a amizade como algo 

a se buscar em vista do bem da República254. Mas se o bem da República é o dever 

dos virtuosos cidadãos, tal virtude gera e conserva a amizade.  

 Nestas palavras de Cícero, podemos perceber que a coisa pública é natural 

para o homem, mas a natureza da República é o consentimento jurídico e a utilidade 

comum255. O ajuntamento que não se funda na utilidade comum e no consentimento 

jurídico não forma uma coisa pública, apontando para outra natureza que não seja a 

humana. Ao naturalizar a República, traz consigo a natureza do homem e exclui, 

segrega, da República aquele que não é homem. Em outras palavras a República é 

natural e aqueles ajuntamentos que não são republicanos são contra a natureza.  

A regência da República há de ser, segundo o consentimento jurídico que 

reclama Cícero, exercida por uma autoridade inteligente (CÍCERO, 1995, p. 27), 

inteligência que não é igualmente presente em todos os habitantes da cidade 

(CÍCERO, 1995, p. 30), ademais, tendo em vista que “da sabedoria dos chefes 

depende a salvação dos povos” (CÍCERO, 1995, p. 31). Este chefe, regente ou 

                                                        
254 Podemos perceber que em Cícero a República é origem e destino dos homens, tendo primazia sobre 
seus habitantes: “a pátria não nos gerou nem educou sem esperança de recompensa de nossa parte, e só 
para nossa comodidade e para procurar retiro pacífico para a nossa incúria e lugar tranquilo para o 
nosso ócio, mas para aproveitar, em sua própria utilidade, as mais numerosas e melhores faculdades 
das nossas almas, do nosso engenho, deixando somente o que a ela possa sobrar para nosso uso 
privado” (CÍCERO, 1995, p. 13). 
255 A pátria ou a coisa pública, a República, é algo natural, diriam os metafísicos, é da essência do 
humano, sem a qual não há o homem, conforme nos diz Cícero: “é pois [...] a República coisa do povo, 
considerando tal, não todos os homens de qualquer modo congregados, mas a reunião que tem seu 
fundamento no consentimento jurídico e na utilidade comum [...] a primeira causa dessa agregação de 
uns homens a outros é menos a sua debilidade do que um certo instinto de sociabilidade em todos 
inato; a espécie humana não nasceu para o isolamento e para a vida errante, mas com uma disposição 
que, mesmo na abundância de todos os bens, a leva a procurar o apoio comum” (CÍCERO, 1995, p. 
27). 
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monarca256, há de dar “o exemplo de tudo o que ensina e preconiza, não impondo leis 

que é o primeiro a não respeitar, mas oferecendo, como lei viva, a própria existência 

aos seus compatriotas” (CÍCERO, 1995, p. 31), não apenas há de ser o monarca, mas 

o modelo da República. O que se torna preciso apontar neste momento é que o 

princípio republicano funda-se na autoridade executiva do um, a partir de duas vias: 

primeiro, ao segregar a humanidade entre aqueles que se submetem às razões das 

elites políticas romanas e se colocam sob o consentimento jurídico que lhes é imposto 

pelos senhores das armas, e aqueles que estão fora das fronteiras políticas desta ordem 

republicana; segundo, pela hierarquia político-social de Roma inspirada na ordem dos 

deuses e na ordem cósmica. 

No presente diálogo de Cícero, encontramos a defesa da monarquia a partir do 

“princípio de que existe no céu um só rei soberano e pai de todas as coisas [...] esse 

princípio essencial foi estabelecido pelos primeiros fundadores dos impérios [...]” 

(CÍCERO, 1995, p. 33). Mesmo que os homens viessem a descrer dos deuses, o que 

não é o caso em Cícero como veremos, haveria uma ordem no mundo, sabendo que 

“os mestres que, graças ao estudo minucioso da natureza, chegaram a demonstrar que 

o mundo inteiro é dirigido por uma alma” (CÍCERO, 1995, p. 33). O panteísmo 

romano está submetido, ou seja, é regido por um princípio que o unifica, que aponta 

para a “Cidade ecumênica (= universal) na qual Roma conquistadora está se 

transformando” (CHATELÊT, 2009, p. 23). A liberdade panteísta em Cícero apenas é 

possível quando a submetemos à virtude republicana257.  

 Podemos perceber o risco da perda da virtude maior - a justiça, inerentemente 

republicana, política -, articulado a outras virtudes, como a pietas, a sanctitas258, a 

religião, a fides259 e a sociedade, isto é, a coisa pública. Em outros termos, poderíamos 

dizer que “o pragmatismo do pensamento e da prática política romanas não aceita o 

compromisso e a oportunidade a não ser na medida em que concordem com a tradição 

de grandeza e potência da cidade de Rômulo” (CHATELÊT, 2009, p. 22). Por esta 
                                                        
256 Pois Cícero defenderá que na República há de ter um monarca que exerça o poder executivo, além 
do Senado e do povo, a partir de seus representantes. 
257 “A pietas, assim como todas as outras virtudes, não pode existir na aparência do fingimento e da 
simulação, e se assim fosse deveras, necessariamente a sancitus e a religião desapareceriam com ela. E, 
desaparecidas tais virtudes, seguir-se-ia necessariamente uma desordem e uma confusão na própria 
vida. Até porque não sei se extinguida a pietas para com os deuses, não desapareceria também a boa fé 
e a sociedade própria entre o gênero humano, e com estas uma virtude ainda maior: a justiça (CÍCERO, 
2004, p. 20). 
258 “Sanctitas é a ciência de adorar os deuses” (Cícero, 2004, p. 61). 
259 O tradutor dirá em nota que “a fides entre os homens consiste na confiança que existe entre eles, o 
não faltar à palavra dada, não falhar um compromisso” (CÍCERO, 2004, p. 184). 
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via, Cícero teria preparado a ordem imperial, forma política esta que está inscrita 

como destino de Roma, por meio do qual “a cidade irá realizar sua virtude e difundir 

universalmente sua civilização” (CHATELÊT, 2009, p. 24). Conquanto devemos 

precisar as pressuposições ciceronianas para o conceito de virtude, virtus:  
primeiro, que realmente está ao alcance dos homens atingir o mais alto nível 

de excelência; segunda, que uma educação adequada constitui condição 

essencial para se alcançar esse objetivo; e, finalmente, que o conteúdo de tal 

educação deve concentrar-se num estudo interligado da filosofia antiga e da 

retórica (SKINNER, 1996, p. 109). 

 O modelo republicano atualizará aquela formula antiga da hierarquia romana, 

citada acima, segundo as: 
“forças” constitutivas da comunidade: no topo, a classe dos sacerdotes-reis 

[...] que têm o encargo de comunicar como os deuses e de administrar a res 

publica sob a invocação de Júpiter; a classe dos guerreiros que defendem a 

cidade e, sob a invocação de Marte, estende sua glória; Quirino, a classe dos 

agricultores e dos artesãos, que proveem as necessidades materiais 

(CHATELÊT, 2009, p. 24). 

 A Cidade, como o espaço da instauração do Estado e da Religião, é, 

sobretudo, o espaço das segregações hierarquizadas. A instituição de um poder 

político-religioso é, também, a instauração de distanciamentos entre aqueles que têm 

o direito ao poder e aqueles que têm o dever do trabalho: quer seja o trabalho 

reprodutivo, quer seja o trabalho que visa a produzir excedentes de alimentos e bens, 

objetivando a manutenção das elites. Roma atualiza a distância entre Júpiter-Marte e 

Quirino, e, ao atualizar, renova o discurso de sobrevalorização do primeiro mas com a 

resignificação de uma religião para a guerra. Desde Rômulo até os primeiros 

imperadores, podemos ver esta produção de distância, inerentemente política. Ainda 

mais que, logo e principalmente, a partir de Cesar Augusto tanto o poder imperial é 

sacralizado, quanto adquire aspectos de uma religiosidade centrada no imperador, 

sobretudo apontando para o sentido de uma cultura ecumênica, universal, de 

dominação não apenas dos povos dentro das fronteiras, mas de expansão destas 

fronteiras260. O gênio de Roma é expandir sua humanitas por meio do direito e da 

guerra, estabelecendo uma ordem mínima uniforme dentro de suas fronteiras.  

Devemos atentar para a questão da religião, especificamente do léxico que lhe 

confere sentidos, em Roma, a qual está imbricada com a piedade romana. Neste 

                                                        
260 Roma como que não fizesse comércio com outros povos sem antes incorpora-los ao seu domínio. 
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sentido participativa da civilidade e estava referenciada por um discurso jurídico 

apropriado. Podemos dizer que havia um conjunto de palavras-conceito que 

compunham o léxico divino-cívico. A fim pontuarmos alguns sentidos apropriados  

das “Res Sacras”, tomemos o trabalho de Girogio Agamben, “Elogio da Profanação” 

(AGAMBEN, 2007a). 

Segundo este autor, o termo sagrado, ou religioso, diz das coisas que 

pertencem aos deuses ou às infernais, respectivamente, entendendo que de alguma 

maneira tais coisas são subtraídas do uso cotidiano, comercial, não podendo ser 

compradas ou vendidas, servir como fiança ou qualquer outra atividade de troca 

mercantil. Consagrar (sacrare) diria respeito à saída das coisas do uso comum dos 

homens e tornando-a sagrada, religiosa. Sacrilégio era o uso não religioso de algo 

consagrado, violando ou transgredindo deliberadamente o uso a que se destinava. E, 

por fim, profanar “significava, por sua vez, restituí-las ao livre uso dos homens. 

‘Profano’ – podia escrever o grande jurista Trebácio – ‘em sentido próprio denomina-

se àquilo que, de sagrado ou religioso que era, é devolvido ao uso e à propriedade dos 

homens’” (AGAMBEN, 2007a, p. 65). 

Desta maneira, a religião seria “aquilo que subtrai coisas, lugares, animais ou 

pessoas ao uso comum e as transfere para uma esfera separada” (AGAMBEN, 2007a, 

p. 65). Neste sentido, a religião é o que separa, assim como separar e manter algo para 

si é um ato religioso. Lembramos que Rômulo ao sulcar o solo demarcando os muros 

de Roma e o concomitante assassinato de Remo, correlaciona o religioso e o civil 

num mesmo ato simbólico, tendo em vista que o “dispositivo que realiza e regula a 

separação é o sacrifício” (AGAMBEN, 2007a, p. 65-66). Mas o que para nós é 

religião, para os romanos seria religio, o que salienta a distância entre nós e eles. A 

palavra-conceito dos romanos não proveria de religare (o que liga o humano e o 

divino), mas de “relegere, que indica a atitude de escrúpulo e de atenção que deve 

caracterizar a relação com os deuses, a inquieta hesitação (o ‘reler’) perante as formas 

– e as fórmulas – que se devem observar a fim de respeitar a separação entre o 

sagrado e o profano” (AGAMBEN, 2007a, p. 66). Ser sem religião é menos negar-se 

à aproximação e mais abster-se de guardar o decoro religioso.  

Tencionando o termo até os limites de nossa pesquisa, poderíamos dizer, 

acompanhando Girogio Agamben, que a religio não trata somente de unir homens e 

deuses, mas de mantê-los separados, e aqui damos um passo além a religio trata de 

manter segregados dominadores e dominados, conservando a separação cívica-
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religiosa necessária à Res Publica. Ser sem religião é profanar as segregações. Talvez, 

por isso, que, se os deuses não existissem seria necessário inventá-los, pois sem esta 

dissimetria não haveria dominação política. Retornando à leitura do autor, lembramos 

que à religião não se opõe a incredulidade e descrença, mas a distração e a 

negligência e, assim, uma forma especial de profanação261 (AGAMBEN, 2007, p. 66). 

A religio cívica de Roma, assim, ao tratar das segregações, cuja representação não 

apenas estava na separação do sagrado e do profano, mas, do sacrifício e do corte, da 

fenda e do sangue vertido no solo, integra num único discurso o poder Político com os 

ritos e fórmulas religiosas. É em meio a este império vasto e sacralizado, com 

questões intestinas que expõem o poder à dissolução, que surge em 312 dC. o 

imperador Constantino. 

 Entre os anos de 303 a 311 dC., a igreja cristã esteve submetida às piores 

perseguições de sua história (VEYNE, 2009, p. 9). Esta religião, que somava algo 

entre 5% e 10% da população imperial, assolada pela violência do Império, tanto 

contabilizava milhares de mortos, quanto aqueles que retornavam ao mundo pagão 

que haviam deixado. No ano 312 dC. um dos quatro co-imperadores torna-se cristão; 

seu nome: Constantino. Constantino não teria sido um cínico calculador, ou mesmo 

um supersticioso, mas um homem sincero, pois “pensava ter sido escolhido, destinado 

por Decreto divino, para ter um papel providencial na economia milenar da Salvação” 

(VEYNE, 2009, p. 10). Assim, a igreja cristã move-se para o centro do universo 

romano, abandonando a situação de “seita de vanguarda” (VEYNE, 2009, p. 11)262.  

 Paul Veyne elenca sete elementos da política religiosa de Constantino: 1o) 

todas as decisões que o imperador toma, a partir de 312 dC., “visam preparar o mundo 

romano para um futuro cristão; 2o) Constantino será pessoalmente cristão e 

oficialmente pagão, entendendo que “o paganismo é uma superstição desprezível”; 3o) 

muito embora não imponha sua religião a ninguém, “instalará fortemente a Igreja 

como que por um imperial capricho”; 4o) “não tolerará paganismo algum nos 

domínios que tocam sua pessoa”; 5o) não perseguirá e não imporá aos pagãos do 

                                                        
261  Um possível exemplo contemporâneo que nos seria possível no Brasil é aquele praticado nas 
periferias urbanas, que chamamos de “fazer um gato”: quando se faz uma ligação clandestina para uso 
da energia elétrica ou de TV a Cabo, negligenciando os ditames econômicos e possibilitando a inserção 
no consumo destes bens. Outro exemplo, menos problemático, seria utilizar um livro para manter uma 
porta aberta.  
262 Desta maneira, “o cristianismo tinha doravante, por carreira, o imenso império que era o centro do 
mundo e que se considerava como co-extensivo à civilização. Acabava de nascer o que, durante longos 
séculos, se chamará o Império cristão, a Cristandade” (VEYNE, 2009, p. 14). 
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império, a religião cristã, mas deixará este encargo à igreja, que deverá persuadir e 

não impor a fé; 6o) abolirá os sacrifícios, entendendo-os como culto aos demônios 

(VEYNE, 2009, p. 15). 

Cabe lembrar a percepção, desde a monarquia com Numa Pompílio, e mais 

tarde no Império dos Césares, do papel do monarca como o representante da virtude 

cívica em Roma a ser imitado por seus cidadãos. Fato este que não passa 

despercebido por Paul Veyne, ao listar as quatro linguagens de um César: 1a) “a de 

um chefe cujo poder civil e de tipo militar e que dá ordens”; 2a) “a de um superior [...] 

em relação ao qual aumenta o culto da personalidade”; 3a) “a de um membro de um 

grande conselho do Império, o Senado, onde ele é apenas o primeiro entre seus 

pares”; 4o) “a do primeiro magistrado do Império”; mas que, no entanto, Constantino 

acrescenta uma quinta: “a de um príncipe cristão convicto, propagandista de sua fé e 

que vê no paganismo uma ‘superstição desvantajosa’, enquanto o cristianismo é a 

santíssimo Lei ‘divina’” (VEYNE, 2009, p. 17). Neste ponto a história do pensamento 

romano confunde-se cada vez mais com a história do pensamento da Cristandade. 

 

2.3.4 Jerusalém: entre os reis e os profetas, aguardando o messias 

 

 Em Canaã, atual Palestina, dá-se o que há de se chamar de o nascimento de 

Deus. Inicialmente El, posteriormente, Javé, o Deus dos hebreus263.  Assim como na 

mitologia grega ou, talvez, como nos foi possível perceber na apropriação de mitos 

engendrada pelos gregos, os semitas habitantes de Canaã pensaram, por sua vez, em 

gerações de deuses. Nesta mitologia, datada em algo em torno do ano 3.000 aC., “o 

primeiro deus soberano era Eliun (em grego, Húpsistos, ‘O Mais Alto’)”, este gerou 

Anu (Urano) e Gê (Gaia), os quais geraram quatro deuses, entre eles El264 (Cronos), o 

qual, depois de vencer Anu, gerou Baal (Zeus) (ELIADE, 2010e, p. 149).265  

                                                        
263 ‘‘Apiru’, aqueles que cruzam rios, isto é, os nômades. 
264 El era o chefe do panteão e entre os semitas, daquele tempo, era um deus pessoal, o pai dos deuses e 
dos homens: “ab adm” (ELIADE, 2010e, p. 152).  
265 Tais deuses se sucedem por meio de conflitos em que o filho castra o pai, isto é, retira dele a 
virilidade, o que nos leva a destacar que “todos os mitos que relatam os conflitos entre as sucessivas 
gerações de deuses para a conquista da soberania universal justificam, por um lado, a posição exaltada 
do último deus vitorioso e, por outro, explicam a presente estrutura do mundo e a atual condição da 
humanidade” (ELIADE, 2010e, p.150). 
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 À medida, contudo, que Baal torna-se vencedor da guerra266, travada contra 

El, é elevado à categoria de deus supremo, entendendo que se trata “de uma promoção 

obtida por força e astúcia” (ELIADE, 2010e, p. 153). Os mitos que são produzidos, a 

partir do ponto de vista de Baal, retratam El como um deus débil, fraco, indeciso, etc. 

Haveria assim uma releitura do deus passado sob a égide do deus que triunfa. O deus 

que vence a guerra, no caso Baal, encontra a legitimidade de sua vitória na 

representação da ordem, da harmonia, da garantia da prosperidade do povo e o deus 

vencido, além de ser silenciado e se tornar fraco, ineficaz, passa a representar o caos, 

a desordem, a desarmonia. Baal, que significa Senhor, torna-se o deus supremo entre 

os canaanitas e El o deus a ser esquecido. Baal, o deus das cidades canaanitas.No 

entanto, El não é necessariamente esquecido, mas apenas abandonado por alguns e 

venerado por outros267.  

Assim, podemos pensar que “El” não desaparece, apenas é eclipsado até que 

seu brilho ressurja entre os hebreus, os quais virão a produzir uma religião fundada no 

Livro, mais propriamente, na Torá. O conteúdo destes cinco livros descreve uma 

“história santa” (ELIADE, 2010f, p. 162), da relação deste povo com seu Deus. 

Poderíamos dizer que a salvação divina na história se dá por um lugar (um povo 

escolhido) de ordenamento (a ser obedecido) revelado segundo o Livro. Haveria, 

então, apropriadamente, certa imbricação entre história e religião, pois que “a história 

dos Israelitas compenetrou-se assim da sua religiosidade, e a sua religiosidade 

compenetrou-se da sua história: foi desta associação que ‘Deus nasceu’” (BOTTÉRO, 

2006a, p. 148). 

Ora, “Deus nasceu” por meio desta compenetração de história e religião, 

todavia, devemos salientar que a crença religiosa dos judeus não era monoteísta, 

antes, no dizer de Régis Debray, era monolátrica268 (DEBRAY, 2004, p.51), ainda, 

como nos fala Jean Bottéro, “Moisés [...] rejeitava absolutamente o politeísmo que 

                                                        
266 “De fato, grande parte da mitologia ugarítica ocupa-se do conflito entre El e Baal, e dos combates 
entre Yam e Môt para impor e manter a sua soberania” (ELIADE, 2010e, p. 153). 
267 Diz-se que “uma língua é um dialeto com Exército, Marinha e Força Aérea” (BURKE, 2010, p. 23), 
assim, podemos parafrasear propondo que “o Soberano é um discurso legitimado por meio de um 
exército, marinha e aeronáutica”, o que apenas quer dizer: legitimidade alguma. Para que possamos 
concluir esta hipótese, haveremos de esperar até que o discurso dobre a legitimidade se justifique. No 
nosso caso, por ora, apenas podemos dizer que “um Deus é venerável em havendo uma religião com 
um exército, marinha e aeronáutica”, ou seja, uma simbiose eficaz entre o monarca e o sacerdote, o que 
quer dizer que na maioria dos casos, há uma co-penetração, synkrasis. Em nosso caso, a partir dos 
gregos, devemos dizer que têm como forças armadas os produtores de logos. 
268 “Monólotra é aquele que, embora admita a existência de concorrentes, escolhe um deus predileto” 
(DEBRAY, 2004, p. 51). 



 215 

animava todas as religiões conhecidas na época [...] O seu povo só tinha como escolha 

o ‘henoteísmo’ [...] ou seja, sem negar a existência dos outros deuses, o desinteresse a 

seu respeito e a ligação exclusiva a um só deus” (BOTTÉRO, 2006b, p. 157).  

Javé, o Deus único e absolutamente transcendente para os judeus é o “Criador, 

Organizador e Animador de tudo no Universo, a começar pelo próprio Universo” 

(BOTTÉRO, 2006b, p. 152), Javé não era, contudo, maior ou mais virtuoso do que 

qualquer humano, mas era de uma ordem incomensuravelmente outra (BOTTÉRO, 

2006c, p. 176), o que o distingue de todos os demais deuses dos sumérios e acadianos. 

Estes acádios, igualmente semitas como os hebreus, tomavam como modelo para seus 

deuses “não as ‘pessoas da rua’, pouco brilhantes, mas sim as mais excelsas, a classe 

alta dos governantes – o rei com sua família e sua corte de altos e menos altos 

funcionários” (BOTTÉRO, 2006c, p. 165). A vontade destes deuses a nosso respeito 

era tal qual a vontade dos reis sobre o povo, enquanto para que os hebreus era 

imprescindível, diríamos, necessário o Livro. A Lei dada por Javé a Moisés, exige a 

obediência igual de todos diante dela, prescindindo do indivíduo em particular. Javé 

por meio de sua Lei não faz distinção.  

A narrativa bíblica contida na Torá é menos, ou quase nada, uma cosmologia e 

muito, ou quase tudo sobre a eleição deste povo singular por um Deus. Contudo, no 

pouco que há de cosmologia, e diferentemente do mito cosmológico de outros povos, 

a criação não é um ato cruento, belicoso, mas se dá por meio da palavra (“e disse 

Deus...”), de um mundo bom, habitado por animais bons e pelo homem e mulher 

criados à imagem de Deus. Diferentemente da mitologia de outros povos, em especial 

aquela dos gregos, o homem não é resultado dos caprichos e das artimanhas dos 

deuses, antes, “a espécie humana é o resultado dos seus próprios atos” (ELIADE, 

2010f, p. 164), pois é o homem quem escolhe qual o fruto há de comer. A Lei é 

revelada por Javé, mas ao homem é dado o exercício da liberdade. 

 Embora o mito da criação dos hebreus prescinda da violência fundadora, 

trágica, ela não está de todo excluída. Há de se pensar na criação da mulher a partir do 

homem, propiciando uma relação de dependência e submissão ali contida, para não 

dizer explicitada. E há de se pensar que, a partir do pecado original, isto é, a escolha 

pelo fruto que Deus havia dito não comer, no movimento sacrificial, de segregação e 

exclusão. Ressaltamos a presença constante na narrativa veterotestamentária de um 

“orgulho luciferiano, o desejo de assemelhar-se a Deus” (ELIADE, 2010f, p. 166), 
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que moveria a humanidade sendo expresso nas técnicas e nas cidades. Do pecado 

original advém a expulsão, separação, do homem e da mulher do Jardim do Éden.  

Longe dali, o casal primordial tem dois filhos: Abel, que se dedica ao 

pastoreio, e Caim que se torna agricultor, isto é, sedentário. Importante relembrar que 

Caim assassina Abel e se torna errante na terra, vindo edificar inúmeras cidades. 

Além disso, terá como descendente “Tubalcaim, ‘pai de todos os laminadores em 

ferro e cobre’. O primeiro assassinato é portanto cometido por aquele que, de alguma 

forma, encarna o símbolo da tecnologia e da civilização urbana” (ELIADE, 2010f, p. 

167). A narrativa bíblica continua e se volta para a corrupção do gênero humano, o 

dilúvio e a escolha e salvação de Noé e seus filhos. Mais adiante, deparamo-nos com 

o mito da Torre de Babel, construída para se chegar aos céus e perpetuar o nome, isto 

é, a partir da técnica de fazer tijolos e da fixação de uma língua e um mesmo modo de 

falar, perpetuar o nome do homem, o que pode ser a “última façanha luciferiana” 

(ELIADE, 2010f, p. 168). Estes relatos iniciais nos faz penetrar na economia da 

salvação de Deus, isto é, a escolha de Abraão e a separação de um povo histórico. 

 Antes de falarmos em Abraão devemos nos ater à questão de certo 

monoteísmo hebreu. Importante notar que o monoteísmo, stricto senso,  apenas 

poderá ser pensado como uma produção tardia quando da aproximação do monismo 

greco-romano com o henoteísmo judeu, dada na síntese promovida pelos teólogos e 

filósofos cristãos submetidos à paideia e à humanitas (BOTTÉRO, 2006a, p. 149-

150). Os judeus, embora tivessem uma crença universalista, não tiveram, contudo, 

uma ação militar de imposição de seu Deus a todas as gentes, projeto este presente em 

Roma, concernente à República. O Deus dos hebreus é o de Abraão, Isaac e Jacó, o de 

um povo singular, separado, escolhido para conduzir o mundo à salvação e não um a 

ser imputado aos povos. 

 A história bíblica nos fala que Abraão deixou a terra de Ur dos caldeus e 

partiu para uma terra a ser dada por seu Deus. Chegando à terra do cananeus, 

estabelece uma aliança do Javé. Mais tarde seus descendentes são forçados, por conta 

da fome, a partir para o Egito e viver ali como metecos (estrangeiros livres), até que 

vieram a ser escravizados (BOTTÉRO, 2006b, p. 156). Moisés, um homem nascido 

no Egito, elabora um plano para libertar aquele povo e inculcar-lhes um nova visão de 

seu Deus (BOTTÉRO, 2006b, p. 156). A narrativa da saída do povo de Israel do Egito 

ainda hoje é uma narrativa da liberdade e da vitória do oprimido diante do dominador, 

sem, contudo, utilizar-se da guerra para promover tal liberdade.  
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Este Deus dos antepassados não tem um nome e aparência representável, 

tampouco exigia riquezas que nada lhe serviria. Antes, “exigia apenas a obediência 

total à Sua vontade, uma vontade essencialmente ‘moral’ que visava assegurar aos 

fiéis uma vida em um comportamento íntegro e reto, na justiça e boa harmonia” 

(BOTTÉRO, 2006b, p.158). A aliança de Javé com Abraão agora era extensiva a seus 

descendentes e remetia a um código de Lei que pairava sobre todos igualmente, isto é, 

todo israelita era igual diante de Javé. Tal aliança exigia da descendência de Abraão a 

obediência e tinha como contrapartida o seguro divino, este que intervém na história 

de Israel. Israel, segundo o plano original apresentado por Moisés, não seria 

governado por homens, mas pela Lei e é a decadência deste povo que o faz exigir um 

rei sobre si. Mas desta exigência de um rei e a escolha popular de Saul como 

monarca, contrárias à vontade divina, Javé unge, posteriormente à morte daquele rei, 

a Davi. É a representação mítica de Davi que engendra o conceito de messianismo 

judeu269. Votaremos à questão messiânica mais adiante. 

 

2.3.5 A Grande Igreja: synkrasis e oikonomia clerical. 

 

Quando passamos por Atenas e, de certo modo, também por Roma, 

percebemos um movimento de apropriação da Héstia doméstica (oikós) e sua ordem 

(oikonomia), por parte de um determinado poder masculino, vindo se tornar a Héstia 

Koiné (a lareira da cidade), que passa a ter significação em uma determinada religião 

civil centrada no guerreiro. A partir deste centro, deparamos com a construção de uma 

hierarquia privada e outra pública, que guardam certa simetria. A primeira 

correlacionava o homem (déspota) ao filho, à mulher (estrangeira) e ao escravo, e a 

segunda toma como centro o cidadão (aristocrata e oligarca), relativizando daí o grego 

que trabalhava na agricultura, mineração ou manufatura (pénes), o meteco (o 

estrangeiro livre, rico ou pobre, indiferentemente) e o doulos (o estrangeiro escravo). 

Para fora desta ordem doméstica e pública, além das fronteiras da cidade, estavam os 

                                                        
269 Cabe uma nota especial, ao nos voltamos para Israel, o tema do messianismo judeu. Principalmente 
se salientarmos a relação entre o tempo histórico-linear pensado pelos hebreus e a intervenção divina 
na história. Sobretudo, devemos manter presente do messianismo judeu, que se distinguirá do cristão, 
sua característica histórica, tendo em vista a representação de Israel na história, contrária à ideia cristã 
do messianismo na perspectiva da salvação de almas. Não nos interessa, contudo, saber se o 
messianismo ocorre apenas no pós-exílio, quando da Babilônia, ou se há de ser pensado como um 
processo originariamente anterior a este acontecimento, quando do desgaste da monarquia, sucedânea a 
Davi. Desejamos apontar para as produções conceituais sobre o messias e o messianismo, de maneira 
breve, e o discurso factual, histórico a que se refere. 
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bárbaros, aqueles que viviam nos não espaços do mundo civilizado, passível de atos 

civilizatórios arbitrados pelo guerreiro grego. A fronteira do mundo grego era uma 

linha invisível que separava a Pólis da Pólis, tornando o bárbaro invisível. 

Encontramo-nos, assim, diante de certa elaboração, com pretensão de 

originalidade, legitimadora da violência institucional e mantenedora da ordem 

harmônica da cidade, determinando aos guerreiros a razão, o direito do uso da fala, do 

logos e reduzindo os demais a um silêncio crescente, até o bárbaro, aquele destituído 

de discurso. O grande milagre grego parece não ter sido a guerra em falanges e suas 

ecclésias em torno da qual os guerreiros acertavam a distribuição do butim, e nem 

mesmo a democracia, mas a produção de legitimidade da dominação de muitos por 

poucos a partir de um discurso com pretensão de racionalidade, de verdade que não 

apela aos deuses feminis. A constituição da cidade, contudo, apelou para uma ordem 

transcendente a si: quer em um legislador, quer em uma eidos, quer em um telos. 

Desde então, a espada tornou-se a ultima ratio do logos. Em palavras mais atuais, 

poderíamos parafrasear a ordem das cidades gregas como um estado em que  a guerra 

torna-se a política por outros meios, mutatis mutandis, quando a política é tal como a 

guerra por outros meios. 

 Roma latinizou o discurso legitimador da dominação a partir de sua 

pragmática jurídica. O cidadão deve sua vida e humanidade à República, esta que se 

encontra ordenada numa relação equilibrada de três poderes: o de Júpiter (justiça), o 

de Marte (guerra) e o de Quirino (produção). A religião romana volta-se para a guerra 

e a virtude do cidadão, para a piedade: a observância dos ritos aos deuses, o respeito 

aos pais e antepassados e o cumprimento da lei. O Império é o momento de máxima 

legitimação, em que a monarquia romana pretende fazer do Imperador o representante 

da justiça, da guerra e da produção, concomitantemente. 270 . Nela, também, o 

Imperador e os patrícios tinham proeminência sobre os trabalhadores, os estrangeiros, 

as mulheres, os escravos e as crianças, tudo isto legitimado por discursos jurídico-

religiosos. Mas, tanto em Atenas, quanto em Roma, isto nunca quis dizer ausência de 

resistência por parte das periferias do poder. Com a religião civil, os gregos e os 

romanos parecem ter logrado êxito em não só harmonizar a política guerreira com a 

                                                        
270 Lembrando que, na antiguidade, não há como segregarmos a religião da política, assim, tanto temos 
uma religião civil de Roma, como, também, a sociedade romana é uma sociedade para a guerra, 
hierarquicamente marcada pela ordem militar “[…] como observa o Escoliasta de Lucano, na Farsália 
I.11, ‘são duas as virtudes principais dos romanos, a uirtus militar e a pietas”, conforme nos lembra 
João Batista Toledo Prado (PRADO, 2010, p. 21).  
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religião, como integrar o transcendente como imanente. Entretanto, não logrou 

extirpar a mulher, o estrangeiro e o bárbaro de seus mundos. 

 A partir do século século IV dC. e início do V dC., as igrejas cristãs, e mais 

propriamente a Grande Igreja, não plenamente integradas ao Império e ao principis, 

deixam de ser marginais e não reconhecidas por Roma. Posteriormente, a Grade 

Igreja é alçada ao estatuto de religião oficial imperial. Num segundo momento 

conquista o direito de ser a única religião permitida no Ocidente, que se cristianiza. E 

num terceiro momento, age sistematicamente para expurgar os hereges (LE GOFF, 

2007, p. 19). Embora possamos dizer que aquele primeiro momento marcaria o início 

da romanização da Igreja, devemos nos guardar desta leitura apressada e buscarmos 

em momentos anteriores, desde o início do século II d.C., um movimento interno na 

produção de discursos nas igrejas, que favorecerão certa ‘economia’ entre poder 

político e poder eclesiástico271.  

Tomamos, para tanto, a leitura que Girogio Agamben faz do termo oikonomía, 

visando sinalizar um movimento filosófico-teológico desde a economia/administração 

divina segundo o apóstolo Paulo, até a economia divina dos pais da Igreja. 

Movimento este que tanto permite certa perspectiva de um conluio entre Império e 

Igreja que se fará perceber até os séculos XIII e XIV, assim como a produção de uma 

referência filosófica para o Estado Moderno a partir do conceito de Soberania. 

Contudo, a compreensão deste movimento passa pela absorção de uma maneira de 

pensar grego, que chamamos hoje de metafísica, nos termos que exaustivamente 

expusemos acima272.  

 Devemos lembrar que a oikonomia é o ordenamento da casa, que outrora era 

uma função doméstica e feminina, mas submetida a um poder despótico, masculino, 

daquele que se voltava para fora do oikós. Mais tarde, tal qual como a Héstia do oikós 

é apropriada como Héstia Koiné, também a oikonomia é apropriada à ordem pública 

significando a manutenção das necessidades da vida, a nutrição (AGAMBEN, 2008a, 

p. 44), agregada à ordem da cidade. Embora este termo grego nos fale da 

administração da casa, com o cristianismo de Paulo, a oikonomia é transposta para um 

                                                        
271 “Durante os anos 30-150/180, os cristãos ainda não realizaram a utopia da unidade, ainda que fontes 
transmitidas pelos que se proclamam pertencentes à ‘Grande Igreja’ afirmem, evidentemente, o 
contrário. De fato, o cristianismo da ‘Grande Igreja’ se constituiu, ao longo dos séculos II e III, 
elaborando novos conceitos como os de heresia e dogma” (MIMOUNI, 2009, p. 22). 
272  A própria metafísica é, sob certa perspectiva, um movimento de religere sacrificial de cunho 
filosófico que corta, segrega e mantém separados a forma e a matéria, o inteligível e o sensível, o alto e 
o baixo. 
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uso teológico, digamos assim, e aponta para o “plano divino da salvação” 

(AGAMBEN, 2008a, p. 46), significando uma atividade misteriosa de Deus na 

história humana em vista da salvação, mas destituída de quaisquer conotações 

políticas, antes confinada à comunidade dos crentes. Em Paulo deparamo-nos com a 

“economia do mistério”, isto é, um certo ordenamento divino da história até que o 

mistério fosse revelado, ou seja, Cristo (AGAMBEN, 2008a, p. 58)273.  

 A partir do século II dC. em função dos embates travados entre alguns padres 

da Igreja e os gnósticos, a oikonomia passa a ter o sentido de “atividade divina de 

gestão e governo”  (AGAMBEN, 2008a, p. 74) e, paulatinamente, se processa uma 

“inversão do sintagma paulino ‘economia do mistério’ em ‘mistério da 

economia’274[...] esta última expressão se impõe como cânon interpretativo do texto 

paulino” (AGAMBEN, 2008a, p. 78), inversão esta promovida por Clemente de 

Alexandria275. Mas ainda assim o ‘mistério da economia’ é uma ação, uma práxis 

histórica que há de correlacionar providência e administração276. O que é misterioso 

agora é a articulação prática entre a Trindade 277  e o mundo das criaturas 

(AGAMBEN, 2008 a, p. 95), isto é, há um mistério na Trindade e há um mistério na 

administração histórica da salvação (AGAMBEN, 2008a, p. 97)278.  

 A questão da Trindade, a partir da égide da oikonomia, permite ao 

cristianismo mais do que a crença num único Deus, pois, como nos fala Giorgio 

Agamben, “a triplicidade de que falam os padres se situa no plano da oikonomia e não 
                                                        
273 Como exemplo, podemos citar a epístola aos Efésios atribuída a Paulo, quando diz: “[…]οἰκονομίαν 
τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ […]”, que pode ser traduzido como “a economia da graça de Deus” (Efésios 
3:2), e mais adiante lemos “[…]ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν 
τῷ Θεῷ […]”, que pode ser traduzido como “a economia do mistério que esteve oculto pelas gerações 
em Deus” (Efésios 3: 9) (extraído de, http://biblehub.com/interlinear/ephesians/3.htm, em 17/09/2014). 
274  Aqui cabe exemplificar esta movimento terminológico tomando referência no Concílio da 
Calcedônia (451-453 dC.), em que por três vezes no texto, segundo a tradução por nós adotada, aparece 
explicitamente a expressão “mistério da economia” (extraído de, 
http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/documentos_da_igreja/concilio_de_calcedonia.htm, em 
17/09/2014). 
275 Viveu entre 150-215 d.C. 
276  Desta maneira, diz-nos Giorgio Agamben, “a teologia cristã [...] é imediatamente economia e 
providência276, ou seja, atividade de auto-revelação, governo e cuidado do mundo. A divindade se 
articula em uma Trindade [...] por sua vez, articulação e administração da vida divina e governo das 
criaturas” (AGAMBEN 2008a, p. 91). 
277 “[…] contribuição importante (de Teófilo, bispo de Antioquia – 169-182 d.C.) à elaboração do 
dogma, em particular pelo primeiro emprego da palavra trías (tríade, trindade) para designer o Pai, o 
Filho e o Espírito, e por uma sistematização da doutrina da processão do Logos, que concilia a 
coeternidade do Verbo contido em Deus desde o princípio e sua proliferação como dois momentos da 
existência do Verbo” (POUDERON, 2009, p. 47). 
278  Cabe assim ressaltar que a partir do século II d.C. há um movimento de ressignificação da 
oikonomia paulina para a oikonomia eclesiástica que move a economia do mistério divino da salvação 
do interior da comunidade dos crentes, para o mistério da economia, tanto divino quanto da vida das 
criaturas para a cidade. 

http://biblehub.com/interlinear/ephesians/3.htm
http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/documentos_da_igreja/concilio_de_calcedonia.htm
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no da ontologia” (AGAMBEN, 2008b, p. 99). Como também, por meio desta cisão 

entre o ser e práxis, entre ontologia e oikonomía, permite que se pense na ação de 

Deus no mundo para além das especulações sobre o seu ser, porque, “o verdadeiro 

mistério que estava ‘escondido por séculos em Deus’ e que tem sido revelado aos 

homens em Cristo, não é o de seu ser, senão de sua práxis salvadora” (AGAMBEN, 

2008b, pp. 100-1). Cristo, o Filho, o Logos, a palavra é a ação de Deus, mas a ação de 

Deus não tem seu fundamento no Ser de Deus, antes, é sem fundamento, o que em 

grego diz-se “ánarchos” ou, conforme Giorgio Agamben, “que Cristo seja 

‘anárquico’ significa que, em última instância, a linguagem e a práxis não têm 

fundamento no ser” (AGAMBEN, 2008b, p. 108). A trindade por ser entendida como 

a cisão entre ser e práxis, entre ontologia e oikonomia, entre Reino e Glória, entre 

reino e governo, em que a práxis econômica não tem fundamento ontológico. 

O que nos importa nesta passagem é que “a fratura entre ser e práxis e o caráter 

anárquico da oikonomia divina constituem o lugar lógico no qual se faz 

compreensível o nexo essencial que une, em nossa cultura, o governo e a anarquia”, 

entendendo, a partir de Walter Benjamin (citado por Giorgio Agambem), que “a 

anarquia é o que o governo deve pressupor e assumir como a origem de onde provém 

e, por sua vez, como a meta ao que segue se dirigindo” (AGAMBEN, 2008b, p. 117). 

Devemos, assim, pensar numa violência instauradora de poder que se pressupõe 

autóctone e a violência de conservação do poder que se volta a sua autopreservação. 

Mas, o que se sugere aqui é que o governo, a práxis do poder governamental é sem 

fundamento em sua origem e meta, voltando-se apenas à seu exercício de poder. 

Todavia, se há uma fratura entre ser e práxis, no fato que “Deus reina mas não 

governa” (AGAMBEN, 2008c, p. 138), devemos entender que a oikonomia divina 

requer de nós certa perspectiva pagã-neoplatônica, que nos permite contemplar a ideia 

de Um Deus que tem seu governo exercido por seus ministros “cujo poder é uma 

emanação da potência real e não se identifica com ela, ainda que seja necessária ao 

seu exercício” (AGAMBEN, 2008b, p. 121). O cristianismo rejeita a crença na Alma 

do Mundo, ainda que absorva todo o resto da cosmologia pagã279. Esta cisão também 

é responsável por uma diferença qualitativa entre reino e governo, como nos diz 

Giorgio Agamben, de influência gnóstica, pois que ao governo cabe sempre a culpa 

                                                        
279 Lembrando que, diferentemente do neoplatonismo, o cristianismo haveria de se opor à ideia de uma 
Alma do Mundo como emanação no Nuos, aquela que animaria os entes, permitindo uma relação entre 
forma e matéria, da coparticipação do Ser nos entes segundo as emanações. 
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(AGAMBEN, 2008c, p. 139). Os erros e culpas estão sempre na práxis e não no ser. 

Diferença ainda presente nas obras de Tomás de Aquino, citado por Agamben: “o 

bem separado que é o primeiro motor é um bem superior ao bem da ordem que está 

no universo” (AQUINO, lib.12, L.12, n. 5, apud AGAMBEN, 2008c, p. 140).  

Esta cisão do bem em Aquino nos permite pensar que a ordem imanente do 

mundo, o governo, possa ser transpassada por uma outra ordem incomensuravelmente 

distinta, havendo, assim, um perpassamento do reino de Deus no Império. Aquela 

distinção evangélica presente no Ocidente a partir do “dai a César o que é de César e a 

Deus o que é de Deus”, distancia-se da conotação de simples separação e assume 

certa transcendência que perpassa a cidade, a República280. A imanência, conforme 

nos fala Giorgio Agamben, fala-nos da ordem (taxis), e tal ordem espelha-se na 

militar, que encontra no paradigma da “unidade da soberania” (AGAMBEN, 2008c, 

p.145) seu ponto focal. Ora, cabe aqui sinalizar, também e bem a propósito da Héstia 

Koiné como espaço imanente no centro da Pólis, a abstração espacial promovida pelo 

cristianismo. Valendo-nos de uma termologia de Jacques Le Goff, na Idade Média, 

podemos perceber um processo de “deslocalização. A partir do momento em que a 

Igreja considera, por volta dos séculos VII e VIII, que não há necessidade de estar 

junto do túmulo de um santo para rezar eficazmente, que é possível fazê-lo de longe, 

essa deslocalização 281  torna Deus ainda menos tributário do espaço” (LE GOFF, 

2007, p. 32). Deus não é apenas o estrangeiro, e nada tem a ver com a transcendência 

que é imanente ao cosmos, pois não se liga se maneira alguma a terra, à Cidade. O 

poder da cidade torna-se perpassado por um poder que não é deste mundo.  

Nesta relação, entre o fundamento transcendente e a ordem imanente, Giorgio 

Agamben toma referência Aristóteles, sabendo da importância deste na obra de 

                                                        
280 “Desde os primeiros séculos, o cristianismo põe […] um problema decisivo: o da relação entre o 
crente e a ordem temporal. ‘Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus’: fórmula feliz, mas 
que desconhece os numerosos casos em que o serviço do imperador entra em conflito com o do 
Criador. São Paulo não deixa de especificar que a obediência civil é uma virtude cristã, assim como a 
submissão aos dados sociais e naturais. Todavia, no século II, o pensador pagão Celso recrimina 
duramente os cristãos que recusam a se submeter aos deveres que cabem aos cidadãos. O crente está 
dividido, dilacerado entre a coletividade a que pertence de fato e a comunidade de fé à qual adere: tanto 
mais dividido quanto essa comunidade lhe exige a ação evangelizadora” (CHATELÊT, 2000, p. 28). 
281 Podemos, ademais perceber que a Igreja, além da deslocalização, também promove, ainda que não 
possamos dizer que faça surgir este fenômeno, a desetnização religiosa, isto é, quebra o vincula antigo 
presente nas religiões civis, que faz corresponder um culto e uma cidade. Desta maneira, “[…] o 
cristianismo se dirige a indivíduos, independentemente da sua origem étnica e do seu estatuto: na vida 
das comunidades paulinas, não há mais diferença entre judeus e gregos, homens e mulheres, livres e 
escravos, habitantes do Império e bárbaros. A eclesiologia paulina é fundada, pois, na paridade e na 
reciprocidade, o que exclui, por exemplo, toda misoginia original: esta só surge no século II, em 
conformidade com uma evolução da sociedade” (BASLEZ, 2009, p. 31). 
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Tomás de Aquino282. Haveremos de notar a relação entre o fundamento transcendente, 

a arché, e a ordem imanente, a taxis, imposta ao mundo. Lembramos do homem 

grego, o déspota e o cidadão, cujo princípio legitimador de sua autoridade, ser um 

homem grego, ordena o oikós e a pólis, dispondo, nestes dois espaços, de certo 

ordenamento das coisas e pessoas. O Deus dos cristãos é a medida sem medida, a 

ordem que ordena sem estar sujeito ao ordenamento, a transcendência que dispõe a 

medida da ordem governamental (AGAMBEN, 2008c, p. 159) 283 . Ademais, o 

paradigma teológico cristão articula a criação e conservação do criado, além disso, 

poderíamos dizer que é Deus a causa eficiente e a causa final da criação, a matéria (o 

mundo), sua causa material, e o Logos, sua causa formal, que ordena o mundo. Então, 

a forma está na matéria segundo uma causa eficiente e final que transcende o mundo. 

Não apenas o transcendente e o imanente, mas o mundo ordenado por duas 

espadas284: do clero e do rei, a espiritual e a material, “dignitas e administratio, Reino 

e Governo” (AGAMBEN, 2008c, p. 175). Novamente podemos perceber aqui que a 

ordem espiritual transcendente, embora não fundamente a práxis, a administratio  é 

perpassada por uma lógica incomensurável da dignitas. Lembramos que, em Roma, 

de Rômulo ao Império, três divindades se harmonizavam: Júpiter, o poder sagrado e 

da justiça, Marte o poder guerreiro, e Quirino o poder da produção de excedentes para 

a manutenção daqueles que não trabalhavam. Contudo, nesta análise de Giorgio 

Agamben, dá-se como que a atualização do poder sacramental da justiça e o poder 

efetivo do guerreiro, representados na espada espiritual e na espada material, 

entretanto, nos falta pensar numa possível atualização de Quirino, no arado. 

Cabe uma leitura do trabalho de Georges Duby, “As três ordens ou o imaginário 

do feudalismo” (DUBY, 1994). Texto aberto com uma citação do “Tratado das 

                                                        
282 Devemos lembrar o conceito de hylemorfismo aristotélico, da relação matéria e forma. 
283 “Quando Marx, a partir dos Manuscritos de 1844, pensa o ser do homem como práxis, e a práxis 
como autoprodução do homem, no fundo não faz outra coisa que secularizar a concepção teológica do 
ser das criaturas como operação divina. Uma vez concebido o ser como práxis, se se aparta Deus e 
coloca em seu lugar o homem, obter-se-á como consequência que a essência do homem não é mais que 
práxis através da qual ele se produz continuamente a si mesmo” (AGAMBEN, 2008c, p. 162). 
284 “A concepção agostiniana está na origem da chamada teoria das duas espadas, que visa normalizar 
[…] as relações entre a ordem temporal própria dos ‘reinos’ […] e a ordem spiritual sobre a qual reina 
o bispo de Roma, o Papa […] somente Deus detém a plenituto potestais, a potência suprema; todavia, 
no mundo cá de baixo, feito de espiritualidade e de materialidade, a onipotência delega a dois poderes 
distintos o cuidado de fazer a ordem divina triunfar” (CHATELÊT, 2000, p. 31). François Chatelêt nos 
diz que o Papa detinha a auctoritas, a mais alta dignidade, e o Rei a potestas temporal, exercendo 
soberania num dado domínio, num território, por assim dizer. O Papa pode, se entender que deve, 
intervir neste domínio. A origem da formação dos Estados no século XI imbrica-se com a tentativa dos 
soberanos em oporem-se as ingerências dos Papas (CHATELÊT, 2000, p. 32). 
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Ordens e Simples Dignidades” de Charles Loyseau, publicado em 1610 285 , aqui 

reproduzida: “Uns dedicam-se particularmente ao serviço de Deus; outros garantem 

pelas armas a defesa do Estado; outros ainda a alimentá-lo e a mantê-lo pelos 

exercícios da paz. São estas as três ordens ou estados gerais da França: o Clero, a 

Nobreza e o Terceiro Estado” (DUBY, 1994, p. 13). A classe clerical se volta ao céu, 

as outras voltam-se para a terra, contudo é a terceira classe (no duplo sentido ordinal) 

que se volta para a produção de excedentes e que há de buscar a paz, enquanto a 

segunda mantém a espada em punhos. É esta classe, terceira, que deve obediência às 

do clero e dos nobres. Ora, Deus é trinitário, também deve ser a cidade, ressoaria 

Loyseau por cuja reminiscência nos lembraria aquela oikonomía patrística286.  

Clero e nobres, representantes do Reino e da Glória, ou, no hylemorfismo 

aristotélico, da forma e da matéria, excluindo, assim, do poder aqueles que são como 

que matéria informe, cuja forma lhes é dada do exterior, pela oração e pela espada. 

Em sequência nos dirá Georges Buby: “Ordem, grau, escala, hierarquia: a ordem 

terrestre é, com efeito, homóloga à ordem celeste” (DUBY, 1994, p. 48). Mas esta 

hierarquia de Governo, tomando de empréstimo um termo técnico de Giorgio 

Agamben, deve ser legitimada287. Neste “ordo” cristão, já presente no século VI, 

encontramos a natureza inscrita nos corpos dos homens imputando-lhes um lugar 

próprio na ordem social. O clero se volta ao céu e produz orações (roga a Deus e fala 

aos homens); à nobreza (o rei em particular) também é dada a fala pública, mas traz 

em suas mãos a espada; aos demais, o arado288. Cada uma destas três ordens trazem 

em si subordens, cada classe dessas se desdobra, segundo a hierarquia eclesiástica, a 

hierarquia da nobreza e a classe dos trabalhadores indistintos.  

                                                        
285 Embora este Tratado seja datado do ano de 1610, faz referências a textos da patrística e de papas 
como Gregório do século X dC. 
286 Cabe ressaltar que: “os dirigentes da sociedade humana são os ‘ministeriais’ (ministri) do Senhor – 
entendamos bem, os agentes especializados do Seu poder. Entre eles, a função única do rei dos céus 
reparte-se, desdobra-se, divide-se em duas metades [...] Essas duas partes provêm, distintamente, das 
“pessoas gêmeas: os oratores e os pugnatores”. Quer dizer dos bispos e dos reis delegados diretos de 
Jesus” (DUBY, 1994, p. 47-8). 
287 Citando Gregorio o Grande (papa entre os séculos VI e VII), Georges Duby enceta o discurso de 
legitimação desta diferenciação social: “ainda que a natureza gere todos os homens iguais (ou: ainda 
que todos os homens nasçam iguais em direito), a falta (culpa) subordina-os uns aos outros conforme a 
ordem (ordo) variável dos méritos (há graus também no pecado); esta diversidade, que procede do 
vício, é estabelecida pelo juízo divino para que, uma vez que não pertence ao homem viver na 
igualdade, ela seja exigida diferentemente, a uns e a outros” (DUBY, 1994, p. 49). 
288 Todavia, se há uma dualidade aristotélica entre forma e matéria, esta não pode ser pensada nos 
moldes gnóstico-maniqueístas de uma oposição do bem e do mal, mas nos moldes de uma Grande 
Cadeia do Ser, segundo a participação da divindade em si. 
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Os trabalhadores são aqueles, nesta hierarquia, os que têm pouco da imagem 

daquele que faz um bípede implume se assemelhar a Deus, a razão, o logos, a fala, 

pois o trabalhador289 volta-se exclusivamente à terra. No entanto, conforme nos fala 

Jacques Le Goff, a partir do século IX, o trabalho manual, na cidade, começa a ser 

valorizado e o preguiçoso não tem lugar ali. Deste movimento, também, advém a 

importância do estudo, como trabalho valorizado (LE GOFF, 1998, p. 49). Entretanto, 

se o trabalho é valorizado, aquele feito com as mãos deve se manter na periferia 

taxionômica da ordem social. Ainda, na alta Idade Média, é a realeza, o clero e a 

universidade quem detém o poder290. 

 Mais uma vez, sinalizamos que este estamento social, que Duby chamou de 

classe, parece-nos, consequentemente, ser formado pelo grupo social sem riquezas. 

Mais do que sem riqueza, era o grupo social sem propriedade, como que estrangeiros 

em terra alheia, como que “mélissas” na casa de um “déspotes”. Responsáveis por 

trabalhar a terra que não lhes pertence e gerar excedentes àqueles que os dominam. 

Aqui podemos perceber a atualização providenciada no cristianismo pela teologia e 

poderemos perceber que este estamento se notabiliza por um paradoxo: são 

estrangeiros (não detêm a propriedade da terra), mas trabalham-na e este trabalho 

manual os destitui de quaisquer poder. Assim, estes manufatureiros-estrangeiros são 

os dominados, alçando-os à condição de despossuidores. Mas o cristianismo medieval 

se notabiliza por submeter seus trabalhadores a uma dupla dominação291: da espada 

espiritual e da espada material, do clero e do rei. 

 Se de um lado estas três classes (segundo Duby) ou, estamentos nos fazem 

lembrar da “ordo” romana em Júpiter, Marte e Quirino, isto é, da justiça sagrada, da 

                                                        
289 “[…] dizer que na alta Idade Média o trabalho é uma atividade e um valor menosprezados. Por que? 
Trata-se sobretudo de trabalho rural e, segundo uma tradição que o cristianismo apenas reforça com 
relação à Antiguidade, o camponês é menosprezado. Na Antiguidade, ele e o grosseiro, o rústico, em 
oposição ao homem da cidade. O camponês não tem sorte com o cristianismo: como ele é quase que o 
ultimo a se deixar cristianizar, ele se torna para os cristãos, que geralmente moram nas cidades, o pagão 
por excelência […]” (LE GOFF, 1998, p. 47e 49). 
290 “E, desde o século XIII, surgiu um slogan sobre o poder, afirmando que o verdadeiro poder, aquele 
que os juristas chamavam de potestas no direito romano, apresentava doravante três aspectos: regnum, 
a realeza, o governo, isto que chamamos de poder público; sacerdotium, os padres, o clero e…stadium, 
o saber, isto é, a universidade” (LE GOFF, 1998, p. 76). 
291 “Aquele que preenche melhor a função de dominação, e em particular de dominação em estilo 
monárquico, é Deus Pai […] Não nos esqueçamos que o Deus dos cristãos compôs uma parte de seus 
traços durante o Império romano. E era o imperador que estava no ponto inicial do modelo terrestre de 
Deus. Os reis só vieram depois, a Idade Média tendo-lhes conferido um poder que os romanos, na 
transição da república ao império, sob Augusto, lhes tinham recusado. A personagem que melhor 
encarna o poder na Idade Média – um poder sagrado – é o rei […] A magestas é a atribuição de um 
caráter sagrado ao cabeça da hierarquia política” (LE GOFF, 2007, p. 72-73). 
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guerra e do trabalho, também nos permite lembrar a República de Platão, com os 

Filósofos, os Guardiões e os Trabalhadores. O que passou a ser entendido como a 

tradição cristã, no século XVI, parece que é o trabalho exaustivo e milenar de 

synkrasis entre o pensamento dos padres da Igreja desde o século II dC. e as tradições 

políticas romanas e gregas. Parece-nos que é mais plausível pensar que tal passagem 

não foi súbita, mas resultado de uma mistura que exigiu tempo até que a Igreja 

pudesse ser reconhecida como civilizada.  

 Quando nos voltamos novamente  ao movimento interno das comunidades dos 

discípulos de Jesus até o momento em que podemos dizer que se tornam a Igreja do 

Ocidente, é possível percebermos as estreitas ligações que estas comunidades 

mantinham com as tradições judaicas, à herança judaica. “A religião judaica”, 

segundo Edward Gibbon, “se adequava admiravelmente à defesa, mas nunca à 

conquista” (GIBBON, 2012, p. 11) e seu Deus, de maneira zelosa separou aquele 

povo da humanidade. Também já sublinhamos o viés antipolítico daquela religião que 

via nas cidades e suas ordens algo como a representação do mal. Flavius Josephus 

relata o levante dos judeus contra os romanos por volta do ano 70 dC., o qual 

culminou com a destruição do Templo de Jerusalém (JOSEFO, 2004). Levante este 

que deve ser entendido não apenas pela via de seus motivos políticos e sociais, mas 

como, e sobretudo, pela via da teologia e messianismo judaico. A perseguição dos 

romanos aos judeus, depois deste evento, pode ter imposto aos nazarenos (os 

discípulos de Cristo, que também chamaremos de cristãos a partir de agora) a 

necessidade de uma produção de identidade própria e distinta dos judeus, que os 

salvaguardasse da violência imperial292 (GIBBON, 2012, p. 17). Contudo, a herança 

messiânica judia presente na ortodoxia dos primeiros séculos fazia com que os 

cristãos esperassem a vinda do Reino prometido pelo Cristo, para aqueles dias e viam 

em Roma a representação da Babilônia, a Grande Meretriz293. 

 Ainda sob a égide do messianismo e da rejeição da ordem política, aquelas 

comunidades eram, todavia, desprovidas de diferenciações internas ou hierarquias 

                                                        
292 “Tacito (político romano do fim do primeiro século ao início do segundo da era crista) encarara 
ainda os cristãos como um setor politicamente fanático do povo judeu à frente da rebelião contra os 
suseranos romanos, que terminara com a destruição de Jerusalém sob Tito” (JAEGER, 2002, p. 49).   
293 Podemos perceber um eco deste messianismo nas palavras de Paulo em sua epístola aos de Éfeso: 
“nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra os principados e potestades […] ” (EFÉSIOS 
VI: 2). Em latim seria  “(contra os) principis et potestas”, ou, o princípio sagrado do Império (Reino) e 
seu Governo. 
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eclesiásticas 294 . No entanto tal administração partilhada por iguais, de uma 

comunidade sem lideranças, foi substituída pela presença de “magistraturas 

honoríficas e perpétuas” escolhidas entre os mais proeminentes indivíduos da 

comunidade (GIBBON, 2012, p. 53), nomeados como bispos, para exercerem a 

supervisão295. As comunidades isoladas e independentes do primeiro século cristão 

passaram a se unir por meio de sínodos provinciais, ao fim do século II, reunindo 

bispos das principais cidades (GIBBON, 2012, p. 54). Os bispos provinciais foram, 

paulatinamente, ampliando o poder, distanciando da linguagem de exortação, 

adotando uma de comando (GIBBON, 2012, p. 55-6). A partir desta unidade entre 

bispos, puderam mais facilmente fixar doutrinas e afastar dissidências. Importante 

frisar que cada bispo “era o ecônomo natural da Igreja; os fundos públicos ficavam 

confinados à sua guarda, sem prestação de contas nem fiscalização” (GIBBON, 2012, 

p. 61). Mais ainda: 
o avanço da autoridade eclesiástica deu origem à memorável distinção entre 

laicato e clero [...] A primeira dessas denominações abrangeria o conjunto 

da comunidade cristã; a segunda, em conformidade com a significação da 

palavra, se adequava à porção seleta reservada para o serviço da religião [...] 

(GIBBON, 2012, p. 59).  

  Antes, contudo, de nos atermos à questão da distinção propiciada pelo 

discurso sobre o laicato e o clero, e mesmo sobre a questão da produção de discursos 

que propiciaram a dominação de poucos sobre muitos, a partir da linguagem teológica 

cristã, e que pode ter favorecido o reconhecimento do cristianismo por parte de Roma, 

devemos notar que aqueles cristãos do primeiro século, os romanos “chamavam-lhes 

de ateus, porque não adoravam os deuses do Estado. Negavam honra divina ao 

próprio imperador, pelo que seu ateísmo era ao mesmo tempo subversão296 política” 

(JAEGER, 2002, p. 44). Neste sentido podemos dizer que o cristianismo do primeiro 

século era visto por um romano como uma religião ímpia, que não cultuava os deuses 

                                                        
294  Conforme nos lembra Gibbon: “independência e igualdade eram as bases de sua organização 
interna” (GIBBON, 2012, p. 52). 
295 “Os bispos da ‘Grande Igreja’ reivindicam ser depositários e intérpretes legítimos e exclusivos, ante 
todos os dissidentes, dessa tradição confiada aos apóstolos e seus sucessores; desde o terceiro quartel 
do século II, ‘sucessões da verdade’ são elaboradas para Corinto e Roma e opostas às ‘sucessões do 
erro’ dos mestres agnósticos […] (o bispo) é ele o principal celebrante da eucaristia […] geralmente 
ministra o batismo […] excomunga; é ele que põe o pecador entre os penitentes e o reintegra […] ” 
(PERRIN, 2009, p. 79). 
296 Não deixemos em branco a proximidade possibilitada por Werner Jaeger ao chamar os primeiros 
cristãos de “subversivos”, termo este que foi aplicado por Ricouer ao falar do messianismo utópico 
como aquele que traz em si um viés subversivo.   
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e não guardava as tradições de Roma. O cristianismo do primeiro século podia ser 

chamado de um pensamento moderno297. 

 Se a comunidade dos nazarenos podia no primeiro século, ainda, ser chamada 

de ecclesia, uma assembleia formada por indivíduos (chamemos temporariamente 

assim) iguais e que tinham o direito igual à palavra, ao discurso, segundo a tradição 

deste termo trazida da Grécia, o mundo romano impunha uma ordem da dissimetria 

do poder. Seguindo Werner Jaeger em “O cristianismo primitivo e a paideia grega” 

(JAEGER, 2002), quando Paulo, o apóstolo, escreve sua carta à comunidade dos 

nazarenos em Corinto (uma cidade grega) e nomeia a “Igreja que está em Corinto”298, 

teria em mente este arranjo entre iguais e livres. Todavia, quando Clemente, bispo de 

Roma, diante de um conflito entre dois jovens e as lideranças locais, decide escrever 

uma carta, fá-lo no sentido de impor uma ordem segundo a relação de hierarquias e 

submissões. O sentido apontado pelo Bispo romano é radicalmente diferente daquele 

presente nas epístolas paulinas, como faz notar Werner Jaeger299. 

 O Bispo romano visa implantar na Igreja o conceito de “ordo”, uma ordem na 

qual cada um ocuparia um espaço definido, “que atribui a cada membro desta 

comunidade o seu próprio lugar e maneira de cooperar segundo sua capacidade” 

(JAEGER, 2002, p. 38).300 E introduz um conceito que nos parece ser crucial, ao falar 

                                                        
297 “A palavra ‘moderno’ foi empregada pela primeira vez em fins do século V, para marcar o limite 
entre o presente, que há pouco se tornara oficialmente cristão, e o passado romano-pagão. Com 
conteúdos variáveis, a ‘modernidade’ sempre se volta a expressar a consciência de uma época que se 
posiciona em relação ao passado da Antiguidade, a fim de compreender a si mesma como resultado de 
uma transição do antigo para o novo Isso não vale apenas para o Renascimento, com o qual se iniciam, 
para nós, os tempos modernos. Os homens também se consideravam ‘modernos’ na época de Carlos 
Magno, no século XII, e na época do Iluminismo – ou seja, sempre que na Europa se formava a 
consciência de uma nova época mediante uma renovada relação em face da Antiguidade. Apesar disto, 
a antiguitas serviu como modelo normativo, digno de ser imitado, até a famosa querela dos Modernos 
com os Antigos” (HABERMAS, 1992, p. 101). Mas a “Modernidade” do século V não mais é na 
mesma medida que Catulo foi chamado por Cícero de um poeta moderno, pois, não guardando as 
tradições do Estado, não contribuía para a humanitas romana. Nomear alguém ou algo de Moderno é 
contrapô-lo à virtude pia. A Igreja, por sua vez, transpôs a “Modernidade” como nomeação pejorativa e 
a resignificou como o novo que, ultrapassando o antigo, aproxima-se da verdade.  
“O homem cristão medieval é o produto de uma violenta rejeição dessa ideologia antiga definida e 
condenada sob o nome de pagãos. Ao mesmo tempo, desde o início o cristianismo adota, cristianiza 
uma parte do pensamento antigo e, melhor ainda, uma parte das técnicas intelectuais, dos métodos de 
saber da Antiguidade, por uma leitura cristã que é uma das atividades essenciais da conversão dos 
homens e das mulheres ao cristianismo” (LE GOFF, 2007, p. 112).  
298 I Coríntios I: 2. 
299 as longas e poderosas declarações sobre concórdia e a unidade que se nos deparam na carta da 
igreja romana revelam a convicção fundamental de que a religião cristã, se quiser formar uma 
verdadeira comunidade, requer uma disciplina interna semelhante à dos cidadãos de um Estado bem 
organizado, permeado por um espírito comum a todos (JAEGER, 2002, p. 32). 
300 A ordem que Clemente de Roma tinha em mente, ademais, era a militar, quando diz: “Irmãos, 
militemos com toda a nossa prontidão sob as ordens irrepreensíveis dele. Consideremos os soldados 
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das diferenças complementares entre funções na Igreja: “Ao sumo sacerdote foram 

confiados ofícios litúrgicos particulares, aos sacerdotes foi designado seu lugar 

particular; e aos levitas foram impostos serviços particulares. O leigo está ligado aos 

preceitos leigos” (CLEMENTE, 1995, p. 52). Observamos em tais palavras a 

instauração de dois grupos, um corte introduzido na e pela religião, a separação 

imposta por uma discurso episcopal. Percebemos algo que não estava proposto nem 

na antiguidade e nem nos textos canônicos, mas que definem um recorte a partir do 

cristianismo: clero sacerdotal e leigos301. 

 Podemos entender que esta divisão, esta segregação, corte de viés religioso é 

resultante de um movimento semântico, uma vez que as palavras kleros e laikós não 

são uma criação de Clemente e seus pares. A distinção recíproca entre cleros e leigo, 

melhor ainda, entre kleros e laikós tanto nos permitem ler a complementariedade, 

quanto a mútua exclusão, inseridos num “vocabulário que se desenvolveu no universo 

religioso referencial da religião, com uma denotação terminológica e institucional, e 

que receberia, ao longo dos últimos séculos, uma forte conotação política e 

ideológica” (VERDELHO, 2004, p. 21). Segundo Telmo Verdeiro, o termo “clérigo” 

entrou na escrita portuguesa há oitocentos anos, mas tem como origem o grego, termo 

este que cujo radical “kel” significa “cortar, golpear, bater, pau, vara, pedaço de 

madeira. É o radical que está provavelmente presente na forma de gladius (espada) 

[...] e na palavra portuguesa golpe” (VERDELHO, 2004, p. 22). Especificamente, 

kleros302 designava o tirar sorte, assim como a herança familiar. 

 O cleros (em latim) assumiria uma conotação técnico-teológica a partir do 

século III, quando do fortalecimento da hierarquia eclesiástica. Assim, “a acepção 

original parece apontar para uma significação de elemento separado ou diferenciado 

por escolha, por eleição, ou seleção, para ser responsabilizado e para exercer um 

múnus, um ministério. O objeto desse ministério é o legado da mensagem de Cristo” 

(VERDELHO, 2004, p. 23). A contrapartida de kleros é laikós, cuja origem 

                                                                                                                                                               
que servem sob as ordens de nossos governantes: com que disciplina, docilidade e submissão [...] Nem 
todos são comandantes, chefes de mil, chefes de cem, nem chefes de cinquenta e assim por diante” 
(CLEMENTE, 1995, p. 50). 
301 “A imagem de Deus (no cristianismo que há de surgir de então) […] está no centro da teologia, da 
liturgia, da espiritualidade, da devoção […] A imagem de Deus numa sociedade depende sem dúvida 
da natureza e do lugar de quem imagina Deus. Existe um Deus dos clérigos e um Deus dos leigos; um 
Deus dos monges e um Deus dos seculares; um Deus dos poderosos e um Deus dos humildes; um Deus 
dos pobres e um Deus dos ricos” (LE GOFF, 2007, p. 10-11). 
302 Telmo Verdelho nos lembra que, na Bíblia, o termo kleros aparece apenas uma vez, na 1a epístola 
de Pedro V: 3. 
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etimológica é laos, com a significação de ‘povo’, ‘clase’ ou grupo de pessoas não 

qualificadas” (VERDELHO, 2004, p. 24). De acordo com o autor, “panes laicos”, 

termo usado na tradução do texto profético do Antigo Testamento, faz opor ao termo 

“panes sanctum”, aquele trazendo o sentido de “profano”. Importa-nos aqui é 

sublinhar o caráter não qualificado dos laicos, sabendo que o “Laos é sempre gente do 

grau zero das escalas sociais” (VERDELHO, 2004, p. 25), a ser distinguido do demos 

e éthnos, que seriam termos para “pessoas” ou grupo de “pessoas qualificadas”303. 

Laos é gente do povo, sem qualificativo e desqualificada, de grau social zero304, 

ademais e consequentemente, “o laico deveria interpretar-se, no sentido etimológico, 

como ‘o não detentor de poder’” (VERDELHO, 2004, p. 27), neutro. 

 Até aqui temos pontuado de um lado a presença de uma hierarquia 

eclesiástica, cujos fundamentos teóricos-ideológicos datam do fim do primeiro século 

e início do segundo. Posteriormente a teologia encontra em Agostinho e Gregório 

Magno teóricos da oikonomía. Mas, conta, ademais, com os trabalhos de num autor 

obscuro, conhecido como Pseudo-Dionísio Areopagita e suas importantes 

elaborações. O Areopagita articula uma hierarquia celeste305 que deverá ser imitada 

por uma hierarquia no mundo306, ao chamar “hierarquia uma ordem, um saber e um 

ato tão próximos quanto possível da forma divina, elevados à imitação de Deus na 

medida das iluminações divinas”, tendo como fim “o de conferir, o quanto se pode, a 

semelhança divina e de uni-las a Deus” (PSEUDO-DIONÍSIO, 2004, p.148-9).  

 Ao tratar da hierarquia eclesiástica, Pseudo-Dionísio, diz que há de mostrar 

que tal “hierarquia [...] comporta uma ciência, uma operação e uma perfeição que 

conduzem a Deus, que pertencem a Deus e que são a obra de Deus [...]” (PSEUDO-

                                                        
303 Aqui cabe reproduzir de Telmo Verdelho o texto de Benveniste, ao trabalhar a distinção entre 
“demos” e “ethnos”: “Dêmos, conceito territorial ou político, designa por sua vez uma porção de 
território que ali vive. De outra parte, ethnos constitui uma expressão como ethnos laôn, ethnos 
hetairôn, para designer o agrupamento de companheiros de combate […] A particularidade de laos 
[…] é exprimir a relação pessoal de um grupo de homens diante de um chefe. É uma organização 
própria das sociedades guerreiras antigas” (ÉMILE BENVENISTE, Le vocabulaire des instituitions 
indo-européenes, Paris, Les Éditions De Minuit, 1969, II, p. 89-90. Chapitre 9, Le roi ey son people). 
304  “O sentido de estratificação afirma-se por oposição, ou ausência, é uma espécie de marca negativa, 
na medida que laos significa, como já notamos, o nível elementar em qualquer classificação” 
(VERDELHO, 2004, p. 26) 
305  Assim, a hierarquia celeste é composta de três ordens: a primeira “[...] são os tronos [...] os 
querubins e serafins [...] Esta ordem de três batalhões forma [...] uma só hierarquia [...] A segunda 
ordem se compõe [...] dos poderes, das senhorias e das potências. A terceira constitui a última 
hierarquia celeste, a ordem dos anjos, dos arcanjos e dos principados” (PSEUDO-DIONÍSIO, 2004, 
pp.148-9). 
306 “Da parte dos barbarous, tudo parece indicar que a forte estrutura hierárquica favoreceu a conversão 
das populações, em particular as tribos, uma vez que essa era a forma de estrutura social mais comum 
[…] a conversão dos chefes leva à conversão das populações” (LE GOFF, 2007, p. 21-22). 
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DIONÍSIO, 2004, p. 201). De acordo com este teólogo do século VI, a hierarquia é 

uma “coleção ordenada de todas as santas realidade; do mesmo modo, quem diz 

‘hierarca’ designa um homem deificado e divino, instruído com todo santo 

conhecimento” (PSEUDO-DIONÍSIO, 2004, p. 205). Tal hierarquia traz a imagem 

daquela dos anjos e visa a perfeição divina. Assim, não apenas um clero, mas um 

ordenamento eclesiástico que manifesta a Governo divino que revela o mistério da 

oikonomia. Por outro lado, esta ordem eclesiástica como que emana no mundo, 

implicando numa ordem intramundana, uma ordem dos nobres e dos laicos. Tal qual a 

ordem angelical, assim há a ordem eclesiástica, a ordem dos nobres e a dos laicos. 

 Voltando nossos olhares para a nobreza, tendo como referência o período 

feudal, pontuemos o trabalho de Marc Bloch, “A Sociedade Feudal” - especificamente 

o Segundo Tomo, “As Classes e o Governador dos Homens” – (BLOCH, 2009a). São, 

de acordo com o referido autor, duas as condições para se poder ter uma classe 

dominante nobre: primeiro, um estatuto jurídico próprio que confirme e materialize a 

superioridade; segundo, necessária hereditariedade estatutária (BLOCH, 2009a, p. 

335). Há de se produzir um discurso de cunho jurídico que legitime a dominação do 

tipo feudal, pois não basta a hereditariedade e a propriedade, ainda que a palavra 

nobre comporte a ideia de nascimento e fortuna (BLOCH, 2009a, p. 338). 

 O nobre se notabilizava por não trabalhar, obtendo seus rendimentos do 

trabalho alheio, a partir da posse de terras (BLOCH, 2009a, p. 341). Assim, “se a 

posse de senhorios era o sinal de uma dignidade verdadeiramente nobiliária e, 

juntamente com os tesouros em moedas e jóias, a única forma que parecia compatível 

com uma posição elevada, era-o em primeiro lugar por causa dos poderes de comando 

[...] ” (BLOCH, 2009a, p. 342). Sua função própria, uma vez que sua posição social o 

inibia de trabalhar, era o de guerreiro, ou seja, este era seu traço fundamental: 

comandar tropas na guerra. O nobre combatia na guerra sempre a cavalo, este o 

equipamento integral de um guerreiro. Sublinhamos a dualidade própria da guerra: de 

um lado os nobres com seus equipamentos completos de guerra; ao chão, arrastando-

se na lama (como não podia deixar de ser, próximos à terra) os soldados mal 

equipados, mal preparados, inaptos, “numa civilização em que a guerra era coisa de 

todos os dias, não havia contraste mais vivo do que aquele” (BLOCH, 2009a, p. 344). 

Mais ainda, numa civilização ordenada segundo a ordem dos oratores, dos belatores, 

e dos trabalhadores, havia nos nobres um orgulho próprio de serem guerreiros, “tanto 

mais que a guerra, para eles, não era apenas um dever ocasional: para com o senhor, 
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para com o rei, para com a linhagem. Ela representava muito mais: uma razão de 

viver” (BLOCH, 2009a, p. 345). 

 A guerra não era apenas um orgulho, uma razão de vida, tinha, também, como 

causa a glória do guerreiro. Se a vitória lhe possibilitava a conquista da honra do 

vencedor, a morte no campo de batalha lhe rendia um nome e a esperança de 

recompensas no mundo vindouro 307 . O cavaleiro movido pela glória e coragem 

desprezava, sobretudo, aqueles que não combatiam, aqueles que fugiam do campo de 

batalha ou, mais tarde, os burgueses que, vendo nesta atividade algo oposto à sua 

busca por obter riquezas pelo comércio e pela indústria, negavam-se a este tipo de 

bellum. Vinha desta tendência à guerra, ademais, a distinção dos nobres e do resto da 

sociedade (BLOCH, 2009a, p. 353). 

 Se nestes séculos a nobreza podia ser caracterizada pela ausência do trabalho 

(“pôr a mão na massa”) e a busca da guerra como modo de vida, também na religião 

ocidental, a partir do século XIV pelo menos, o medo se torna arma ideológica 

visando dar conta das inúmeras ameaças a que estava submetida a Igreja e o Estado na 

Europa. O medo, segundo Jean Delumeau (2009), mais propriamente o medo a partir 

da escatologia cristã contribui para o nascimento do mundo moderno. Se as guerras 

intestinas no interior da Europa feudal e aquelas como as cruzadas eram uma busca 

pela honra e glória, o medo escatológico se processaria a partir de reflexões 

teológicas, diante de acontecimentos cataclísmicos e de guerras que se sucediam 

(DELUMEAU, 2009, p. 302). Conforme nos indica Jean Delumeau, “esses terrores, 

mais reais do que os do ano mil, transpuseram o corte artificialmente estabelecido 

entre Idade Média e Renascença. Eles foram contemporâneos do nascimento do 

mundo moderno” (DELUMEAU, 2009, p. 305). A escatologia dos séculos XIV ao 

XVI ocorre centenas de anos após a virada do milênio, data esta que suscitara grandes 

angústias. Tal escatologia estaria imbricada com os milenarismos e destes algumas 

expressões de resistência, nem sempre como violência mimética. 

  

 

 

 

 
                                                        
307 Não muito distinto da kléos grega buscada por Aquiles, que preferiu a morte com glória na batalha, 
do que a velhice com o esquecimento (DUARTE, 2001). 
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CAPÍTULO III – As resistências periféricas 

 

 Neste capítulo abordaremos algumas possibilidades de resistência ao poder 

dominante, a partir de quatro exemplos: as resistências da mulheres “boas para casar”, 

as melissas gregas; as resistências no interior de Israel antigo pela via dos 

messianismos; as resistências ao Império e à Igreja, a partir das heresias; e os 

ateísmos ocidentais como resistência à imposição de uma necessidade de crer. Os 

quatro exemplos escolhidos têm em comum a resistência sem o uso de violência, sem 

o recurso das armas, sem o confronto bélico. Não são, contudo, movimentos passivos 

e nem interligados. Também são formas de resistência que se dão nas periferias 

sociais, nos grupos não considerados pelo poder, silenciados e deixados à margem. 

Além destas características comuns, outra pode ser acrescentada: alteraram as 

relações de poder, ainda que não em seu próprio tempo, o que não quer dizer que 

esgotaram-no, antes, pode ocorrer de se tornarem o poder, como no caso da heresia 

chamada cristianismo e do messianismo de tornar utopia revolucionária violenta. 

 

3.1 Resistência no oikós 

 

 Pensamos o silêncio imputado ao outro como um dispositivo discursivo de 

dominação, assim como a sonegação da fala apontaria para certos interditos, cuja 

eficiência está na pretensão de exclusão do poder. Parece-nos que há um certo 

procedimento do homem grego para com as mulheres estrangeiras: silenciar, 

fragmentar, remeter ao espaço privado e desenraizado, e imputar-lhes uma referência 

heterônoma e degenerada sobre si mesmas. Falar em seu lugar, ora de maneira 

pejorativa (como Pandora e Gaia), ora enaltecendo-a em sua lápide, quando submissa 

e tendo honrado seu marido. Mulher que é o estrangeiro que está próximo, demasiado 

próximo, habitando a mesma pólis, ainda mais, o mesmo oikós, mas que não deve ter 

participação no poder político pleno. 

 Enganar-nos-emos, contudo, caso pensemos que tudo se dava no silêncio 

resignado e que as mulheres estrangeiras, outrora centro cultural do mundo passado 

que habitavam, resignaram-se diante do cidadão guerreiro. Mesmo que postas à 

margem do poder na cidade, à periferia da política, como estrangeiras subtraídas de 

seus fundamentos religiosos e comunitários, poderemos pensar, ainda, em formas de 

resistência. Pensamos que, nesta formação monolítica de um poder circunscrito sob a 
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égide do cidadão guerreiro detentor exclusivo da palavra (logos), haveria um 

descentramento que apelasse à linguagem religiosa (mythos308). Uma religiosidade 

estrangeira e que tanto apontasse para o deslocamento da atividade cívica grega, 

segundo a tradição do caçador, quanto para requisição de uma integração de outras 

forças no jogo político. Tomemos como referência desta resistência e de uma ação de 

combate à resistência, “As Bacantes” de Eurípedes (EURÍPEDES, 2005). 

A tragédia de Eurípedes, as Bacantes (EURÍPEDES, 2005), fala-nos sobre a 

chegada de Dionísio à Cidade de Tebas. Dionísio, o “deus”309 grego, filho de Zeus 

com a mortal Sêmele, que desde seu nascimento está cercado de mulheres. Chega a 

Tebas entre as “lídias, ou seja, mulheres do Oriente – o Oriente como tipo físico, 

como modo de ser” (VERNANT, 2000b, p. 152), estas que lhes prestam serviço e 

honrarias: as bacantes. A presença do deus Dionísio em Tebas introduz uma ruptura 

drástica na manutenção da ordem política centrada no homem grego, cidadão 

guerreiro310, pois este deus “deve enlouquecer as mulheres de Tebas, estas matronas 

solidamente implantadas em seu estatuto de esposas e mães” (VERNANT, 2000b, p. 

153). 

São as mulheres que cultuarão esta divindade e o farão fora da cidade, 

desfazendo temporariamente as hierarquias que regulamentam sua conduta. 

Abandonarão seus afazeres e seus filhos, deixando o oikós e a pólis, partindo em 

direção às terras incultas e bosques. Nestes locais, abandonam até mesmo suas vestes 

cotidianas e enlouquecidas dançam e cantam, utilizando novas indumentárias. Esta 

postura das mulheres, em face da presença de Dionísio em Tebas, choca-se com a 

determinação de seu monarca, este que entende ser seu papel “manter uma ordem 

hierárquica em que os homens estão no lugar que lhes cabe, as mulheres ficam em 

casa, os estrangeiros não são admitidos [...] ” (VERNANT, 2000b, p. 155). 

 A embriaguez e a loucura tomam lugar quando da presença deste deus 

estrangeiro, feminil, na cidade. O poder exercido pelos homens, ainda mais pelo 

próprio rei de Tebas, é posto em suspensão por Dionísio e pelas mulheres que o 

                                                        
308  Novamente, devemos lembrar que o vocábulo mythos foi tomado por Platão de uma maneira 
pejorativa, como nos lembra Alessandra Viegas, ao fazer notar que no Teeteto, na República, nas Leis 
e no Filebo tem o significado de “uma estória que nunca chega ao fim ou que é dita àqueles que não a 
ouvem” (VIEGAS, 2012, p. 18). 
309 “Dionísio não representa, no panteão grego, o divino […] Ele ocupa uma posição ambígua, como 
ambíguo é seu estatuto [...] Até no Olimpo Dionísio encarna a figura do Outro” (VERNANT, 2011, p. 
342). 
310 Não nos esqueçamos que esta é uma tragédia composta no século V aC. a ser apresentada em 
Atenas. 
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cultuam. Como que uma cunha fosse introduzida na tradição do poder, 

descontinuando, mesmo que temporariamente, a ordem estabelecida: 
a visão de Dionísio consiste em fazer resplandecer do interior, em reduzir a 

migalhas essa visão “positiva” que se pretende a única válida, onde cada ser 

tem sua forma precisa, seu lugar definido, sua essência particular num 

mundo fixo, que assegura a todos sua identidade, no interior da qual esse ser 

permanece encerrado, sempre semelhante a si próprio. Para ver Dionísio é 

preciso penetrar num universo diferente, onde reina o Outro, não o Mesmo 

(VERNANT, 2011, p. 345). 

Dionísio pode, então, ser tomado como o deus que perverte a cidade, 

deslocando as mulheres do oikós, e mesmo para fora da pólis, desta maneira, também 

perverte a ordem pública. O deus-efeminado-estrangeiro, pervertendo a ordem, torna 

fluido a essência imputada pelo poder heterônomo do homem sobre a mulher. 

Dionísio introduz a dança e a embriaguez, este movimento incerto e festivo, mutante e 

dúbio, aquoso. Este deus perverte a ordem, instaurando certa desordem a fim de 

relembrar ao poder que o ordenamento que exclui a participação outro não encontra 

legitimidade. Conforme nos fala Walter F. Otto:  
não devemos duvidar que o mundo dionisíaco é antes de tudo um mundo 

feminino. As mulheres despertam e criam Dionísio [...] este universo 

feminino enfrenta o de Apolo. Neste não reina o mistério da vida e o sangue 

e as forças terrenas, antes a pura claridade e a amplitude do espírito. Mas o 

mundo apolíneo não pode subsistir sem o outro (OTTO, 2006, p. 106). 

Enquanto Apolo representa o deus masculino que ordena, Dionísio “em 

Ésquilo, é o feminil (φς) estrangeiro” (OTTO, 2006, p. 129). Dionísio é o 

deus estrangeiro que não pertence à Cidade, mas que nela chega e, em se fazendo 

presente, subverte a ordem, oferecendo às mulheres, não a participação no poder, da 

Pólis, da Cidade, mas o questionamento à legitimidade normativa. Questionamento 

temporário, festivo e inebriante, que revitaliza a ordem. A linguagem desta desordem 

é a música e a dança, a festividade e a embriaguez. As mulheres abandonam seus 

espaços de privacidade, deixam a Cidade, a ordem pública, para se embriagarem em 

torno deste deus estrangeiro, periférico, que vem de longe e que questiona o poder na 

Cidade. Não questionam o poder enquanto poder, mas questionam-no enquanto 

impermeável, imutável, fechado em si mesmo e em torno da instauração e da 

manutenção dos privilégios a uma parcela restrita da cidade: aos cidadãos guerreiros.  
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As Bacantes apresentam para a cidade o perigo de um fechamento sobre si 

mesma, negando a presença do outro. As Bacantes promovem uma descontinuidade 

fluídica ao poder, possibilitando apontar para o sem fundo de um ordenamento cuja 

legitimidade é violenta per si. A presença de Dionísio na cidade rompe com o caráter 

ensimesmado da política do cidadão guerreiro, e abre a política como uma dimensão 

em que o outro, o estrangeiro, a mulher possam ser protagonistas. As Bacantes podem 

ser entendidas como a resistência periférica que faz mover a cidade, talvez 

pudéssemos pensar, o único movimento para a cidade, quando esta se descentraliza. O 

Outro é o que menos guarda silêncio e mais faz ouvir sua voz a partir de outros 

dispositivos que não aqueles que estão no controle dos dominantes. Este nos parece 

ser a principal força motriz de As Bacantes, não apenas o deslocamento do poder, mas 

o deslocamento dos dispositivos de participação no poder. A linguagem opera não 

mais apenas e tão somente pela via do guerreiro, mas pela dança, pela música, pela 

embriaguez, pela festa. Há uma incomensurabilidade da guerra com a dança.  

Abramos um parêntesis a fim de enfatizar uma leitura sobre a violência 

instituidora, imanente à linguagem, sobretudo, a instituição grega do logos e certa 

essência intrínseca nas hierarquias sociais. Slavoj Zizek nos dirá que “é a linguagem, 

e não o interesse egoísta primitivo, o primeiro fator de divisão entre nós [...] O que 

isto significa é que a violência verbal não é uma distorção secundária, mas o último 

recurso de toda a violência especificamente humana” (ZIZEK, 2014b, p. 63). 

Seguindo Heidegger, Slavoy Zizek, acompanha o movimento do sentido de 

“essência” para o de “essencializar” e neste faz notar o caráter violento que está em 

conduzir uma coisa a uma pretensa essência, uma fixidez, e esta dada pela linguagem. 

Haveria assim uma violência própria na essencialização, tendo o Criador como seu 

agente. O Criador, enquanto tal, “está fora e acima da pólis e do seu ethos [...] só 

assim pode fundar uma nova forma de ethos, de ser comunitário numa pólis” (ZIZEK, 

2014b, p. 65). A violência funda a pólis enquanto faz transcender um Criador, por 

isso, faz lembrar Heráclito, quando diz: “O conflito (polemos) é o pai de todas as 

coisas e rei de tudo. Apresentou uma como deuses e outras como homens; fez de uns 

escravos e outros livres” (ZIZEKb, 2014, p. 65). Para fecharmos este parêntesis, 

citemos Heidegger:  
A superioridade pertence ao mais forte. Assim o Ser, o logos, enquanto 

harmonia que reúne, não é acessível ao mesmo preço a todos os homens, 

mas permanece dissimulado, por contraste com essa harmonia que tende 
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sempre a regular por igual, enquanto eliminação da tensão e nivelamento 

(HEIDEGGER, 1969, p. 128). 

 Fechemos o parêntesis. Se a festividade dionisíaca promove a introdução 

temporária de uma cunha na ordem tradicional política da cidade, do poder do 

cidadão-guerreiro, podemos pensar numa resistência cotidiana, numa ordem periférica 

que insistiria em sua vitalidade. Se, por um lado, os textos nos falam de uma quase 

hegemônica presença da fala masculina, os objetos de arte podem nos dizer de outra 

presença311. Em seu trabalho, “Mulheres de Atenas” (LESSA, 2010), Fábio de Souza 

Lessa analisa imagens de mulheres “bem-nascidas” em Atenas gravadas em utensílios 

de argila, apontando para certa resistência feminina aos ditames da ordem masculina. 

Se, de um lado, das mulheres “bem-nascidas” se sujeitariam a uma determinada 

virtude cuja essência lhes é imposta pelo homem, virtude esta explicitada por 

Eurípedes ao descrever Alceste, isto é, aquela que “aceita sofrer no lugar de Admeto, 

seu esposo [...]; (seja) a melhor esposa; (seja) esposa gloriosa; (seja) [...] dedicada a 

seu marido; [...] devotada; [...] saiba ter morte gloriosa; (e seja) corajosa/nobre” 

(LESSA, 2010, p. 31); por outro, as mulheres retratadas na arte doméstica, lembrando 

Pandora, usam brincos, pulseiras, cordões, fitas no cabelo, são perfumadas e mantém 

seus cabelos soltos. Devemos destacar que: 
enquanto na documentação imagética temos indícios que atestam a 

utilização de produtos de beleza pelas esposas dos cidadãos atenienses, na 

documentação textual verificamos quase sempre o contrário. Nos textos 

antigos, a maquiagem está diretamente associada às heraírai, mulheres 

hábeis na arte de tocar flauta e do prazer (LESSA, 2010, p. 39). 

 As mulheres bem-nascidas, aquelas destinadas pelo discurso dominante à 

economia e à procriação, deveriam permanecer reclusas no oikós. Esperava-se delas 

que se vestissem de maneira simples, sem adereços, sem perfumes, o cabelo preso em 

coque e sempre descalças. Segundo Fábio de Souza Lessa, este era o script para as 

mélissas, as mulheres-abelhas, as “bem-nascidas”. Contudo, na arte de imagens, 

encontramo-las retratadas de outra maneira, conforme já o dissemos acima. Estes 

retratos de mulheres “bem-nascidas” marcam de um lado a transgressão à norma 

textual masculina, ao logos, uma ação que demonstra a não conformidade passiva das 

mulheres ao discurso dominante: resistência à imagem determinada por um poder 

heterônomo. 

                                                        
311 Não podemos deixar escapar à rivalidade exposta por Platão entre o logos e a arte, quer seja a 
poética, quer seja a pintura, que nada mais seriam do que simulacros de simulacros. 
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Também tais imagens apontam para sinais de distinção que as joias, roupas, 

perfumes e cabelos sinalizam nestas mulheres. Tais “bem-nascidas” ao fazerem uso 

destes símbolos de riqueza, fazem-se distinguir das pobres, estrangeiras, escravas, 

prostitutas e cortesãs. Estes sinais de distinção, se, de um lado, ressaltam a classe 

econômico-social destas mélissas, num conjunto de imagens que de outra maneira 

dificilmente poderíamos distingui-las de outras mulheres, de outro, colocam em risco 

os ideais masculinos de democracia: isonomia e isegoria. As mulheres promovem a 

distinção, questionando a igualdade política como ideal inquestionável, e põem em 

circulação outros discursos que não aquele da ágora, produzido pelo logos. As 

mulheres fazem circular, por meio das imagens e por meio de seus corpos, outras 

virtudes que não aquelas dos cidadãos guerreiros. Estas mélissas, estas mulheres 

“bem-nascidas” tencionam a ordem política e o fazem cotidianamente e por meio de 

dispositivos não violentos. Cabe reproduzir, neste momento, um quadro comparativo 

dicotômico que marca as diferenças, segundo as produções textuais masculinas, entre 

o homem (kalói kagathói, bem-nascido) e a mulher (mélissas, bem-nascida), segundo 

resultados do trabalho de Georges Balandier e esquematizado por Fábio de Souza 

Lessa (LESSA, 2010, p. 46): 

 

 

HOMEM 

 

MULHER 

Sol Lua 

Dia Noite 

Quente Frio 

Direito Esquerdo 

Ímpar Par 

Convexo Côncavo 

Seco Úmido 

Grave Agudo 

Logos Pathós 

honra (timé) vergonha (aischyne) 

Frente Costas 

Exterior Interior 

Ativo Passivo 
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Força Fertilidade 

Guerra Maternidade 

força bruta Generosidade 

Trabalho Repouso 

 

Cabe destacar que nem sempre homem e mulher são confrontados de maneira 

direta como dia/noite, quente/frio, etc., mas há oposições incomensuráveis tais como 

guerra/maternidade, isto é, caça e fecundidade agrícola, sacrifício e ciclo vital. Tais 

oposições parecem operar em registro não espelhados, que rompem com a simetria e 

o jogo de uma violência circular. Poderemos perceber tal possibilidade ao pontuarmos 

a festividade dionisíaca, aquela em que as “melissas” fazem operar uma lógica de 

resistência não violenta, a qual desarma o discurso essencialista violento do cidadão 

guerreiro bem no centro de sua atividade doméstica. Não por acaso, Platão e 

Aristóteles devem produzir discursos de dominação que se mostrem, que se 

imponham como se fossem legítimos e que pautem a ação silenciadora do logos. Este 

que, se de um lado é o discurso do cidadão da cidade, é de outro, a produção de 

discursos violentos que visam calar os falantes destinados à destituição de poder 

político.  

O que devemos manter sempre presente é que a instituição do Estado e da 

Religião, e as posteriores elaborações de discursos legitimadores do poder das elites, 

digamos, herdeira do “espírito dos caçadores”, não tem como fundamento a 

discriminação, já existente desde antes, entre o interior da casa e seu exterior, o 

campo, ou a cidade. Não é sua posterior elaboração entre a segregação entre o privado 

e o público, entre o Estado e a Religião, entre o homem e a mulher, entre o grego e o 

bárbaro, entre o livre e o escravo, entre o adulto e o infante. O movimento deve se 

dirigir à elaboração de discursos que visam legitimar a dominação e a servidão a ser 

docilmente voluntária. Tomam esta diferenciação binária como natureza sobre a qual 

se legitima a dominação. O que se busca é atualizar em discursos sempre novos a 

tradição, a ser cada vez mais ocultada, de dominação de uma pequena elite sobre o 

resto da cidade. O discurso sobre cidadania torna-se o discurso sobre a legitimidade 

da elite em dominar. Aos agricultores e artesãos, as mélissas, os xénos e os infantes 

são apenas recortes que fazem emergir a elite dominante. 
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3.2 Resistência messiânica 

 

Retornemos à questão do messianismo dos judeus e sua ressignificação no 

cristianismo e estes como uma outra possibilidade de resistência não violenta. 

Segundo Rodrigo F. Sousa, há uma diferença a ser percebida entre o epíteto messias e 

o messianismo, pois, “enquanto o primeiro (mashiach) denota um rei efetivamente no 

torno ou seu sucessor imediato, o segundo conceito assume um caráter 

progressivamente religioso e visionário que transcende a significação original do 

termo mashiach” (SOUSA, 2009, p.12). O primeiro conceito marcado pelo epíteto, 

fala-nos do homem ungido para o exercício do poder monárquico, pois “mashiach”, 

ou messias significa “aquele que é ungido”, no caso, para ser rei. O segundo conceito 

aponta para uma espera de um evento futuro, mas historicamente determinado. Tanto 

messias quanto messianismo, como pudemos perceber, dizem respeito, ou tratam da 

intervenção do Deus de Israel na história e na sociedade judaica, quer presente, quer 

futura, uma economia divina. A questão diz respeito das representações de governo 

divinamente idealizados, a partir de um homem, entendendo que as “promessas 

divinas a respeito de um rei ideal que governaria o povo de forma perfeita no futuro 

[...] rei ideal cujo governo reflete o governo de Deus sobre seu povo [...] esperança de 

vinda de um perfeito representante do reinado davídico” (SOUSA, 2009, p. 13). Mas, 

além desta dupla dimensão temporal, presente e futuro, messias e messianismo, 

haveria ainda “dois tipos de padrões conceituais básicos”: o “messianismo 

restaurativo” e o “messianismo utópico” (SOUSA, 2009, p. 13). O primeiro volta-se 

para a idealização do passado como evento inaugural, a monarquia davídica, e projeta 

um futuro esperançoso a partir deste ideal de governo. O segundo “seria caracterizado 

por uma reinterpretação criativa dos textos, muitas vezes aplicando-os a outros 

referentes históricos significativos para a comunidade” (SOUSA, 2009, p. 14). De 

qualquer maneira, “o messianismo se desenvolve [...] em uma visão de um salvador 

super-humano que surgiria em um futuro distante e indeterminado” (SOUSA, 2009, p. 

14). Se, no caso do messianismo restaurativo, o reinado davídico é referência 

fundamental e primária, original e ideal, o messianismo utópico pode trabalhar outras 

referências, como o Êxodo do Egito, por exemplo312.  

                                                        
312 Ora, é o conceito de ideologia proposto por Paul Ricouer que Rodrigo F. Sousa procura para marcar 
aquele de messianismo restaurativo, sabendo que: a ideologia depende da distância que separa a 
memória social de um advento que é preciso, no entanto, repetir; o seu papel não é apenas difundir a 
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 O messianismo restaurativo, tomando a monarquia como ideário, busca 

retornar, continuamente, não apenas àquele modelo ideal, como manter atual a 

vitalidade social promovedora de coesão social. O messianismo restaurativo tanto visa 

àquele momento idealizado da origem, quanto manter esta origem. Também Michael 

Löwy, ao referenciar-se em Karl Mannheim, salienta a distinção de duas fórmulas 

messiâncias: messianismo ideológico e o messianismo utópico, de tal maneira que 

“pode-se considerar como ideológicos os sistemas de representação que se orientam 

para a produção da ordem estabelecida, em oposição às representações, as aspirações 

ou imagens de desejo utópicos que se orientam para a ruptura da ordem estabelecida e 

exercem uma ‘função subversiva’” (LÖWY, 2009, p. 72). 

 Ademais, podemos gravar que, se de um lado a religião judaica, no dizer de 

Michael Löwy, não pode ser reduzida ao messianismo, de outro, haveria no próprio 

judaísmo tendências antimessiânicas de neutralização desta dimensão messiânica, 

mormente a utópica (LÖWY, 2012, p. 19). Pois, podemos entender, que se o 

messianismo em seu viés restaurador visa a re-instauração e manutenção de uma 

ordem divina, o messianismo utópico proporia o inverso, a ruptura com tal harmonia, 

uma resistência à ordem monárquica. Por fim, devemos sublinhar que “a 

particularidade do messianismo judaico é a de que ele se realiza na cena pública, e 

não pode ser reduzido à salvação de almas individuais” (LÖWY, 2012, p. 20). 

As reflexões teológicas que procuraram dar conta do “mal” que assolava a 

Europa tomam como referência o milenarismo e o Juízo Final, cada qual apontando 

para um conjunto de eventos e sinalizando um futuro, ainda que, de alguma maneira, 

pudessem se integrar num discurso que os articulasse. O milenarismo cristão é, de 

certa maneira, uma atualização daquele dos judeu, de cunho messiânico, que 

pontuamos anteriormente. Mesmo no cristianismo, devemos falar em milenarismos, 

não apenas apontando para o movimento histórico deste seguindo a produção 

teológica medieval, como também diferenças internas de método. Segundo Jean 

Delumeau, desde o século II dC. até Lactâncio (240 a 320), havia uma forte 

expectativa do retorno de Cristo e o advento do Reino. Agostinho313 realiza uma 

                                                                                                                                                               
convicção para lá do círculo dos pais fundadores, para fazer dela o credo do grupo inteiro; trata-se 
também de lhe perpetuar a energia inicial para além do período de efervescência (SOUSA, 2009, p.13). 
313 Nunca é tarde lembrarmo-nos de que o trabalho de Agostinho de Hipona marca, em larga medida, 
um distanciamento não apenas da patrística, que o antecedeu, como do pensamento greco-romano. Não 
queremos dizer com isto que seu pensamento “moderno” seja “ímpio”, mas que ele toma elementos do 
antigo, oferece uma elaboração que ainda hoje sentimos sua influência. Conforme François Chatelêt, 
“enquanto o pensamento grego aceita como modelo de temporalidade o ciclo do cosmos, Agostinho 
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crítica a esta crença, propondo uma leitura escatológica preterista314. No século XIII 

há um retorno com “as obras do calabrês Joaquim de Flora315 (1202) que relançam o 

milenarismo” (DELUMEAU, 2009, p. 306). 

Haveria, desde então, duas correntes básicas do milenarismo: uma das quais 

tem como método a não violência316, comportando-se como um messianismo utópico, 

e o outro método imbrica a espera de Deus com a violência, cujo exemplo citado, 

dentre outros, por Jean Delumeau é a “Inglaterra de Cronwell” (DELUMEAU, 2009, 

p. 307). O milenarismo foi duramente perseguido pela Igreja, pois seus crentes 

passam a questionar a autoridade eclesiástica (instituição e clero) (DELUMEAU, 

2009, p. 311). Neste ponto cabe um parêntesis para falarmos do messianismo cristão. 

O cristianismo é um messianismo, quando pensamos que messias 

(transliterado) em hebraico pode ser traduzido como cristo (transliterado) para o grego 

e ungido para o português. Henri Desroche dirá que ungido quer dizer “penetradas, 

impregnadas, reunidas, encharcadas, mas, ao mesmo temo, embelezadas, brandas, 

revigoradas, tornadas, segundo o caso, admiráveis ou atléticas, prontas para a vitória 

da beleza ou da força” (DESROCHE, 2000, p. 19). Ora, “o fenômeno messiânico dura 

no tempo [...] conta com o tempo”, e, deslocando um pouco diríamos, “estira-se entre 

a espera e a” guarda da promessa (DESROCHE, 2000, p. 19). Assim, o messias tem 

sua presença reconhecida num tempo, que podemos chamar de milênio. O 

messianismo, segundo o sentido teológico, diz respeito às crenças relativas ao 

Messias prometido, para os judeus, e aquele que veio, para os cristãos, mas retornará. 

                                                                                                                                                               
define o tempo como história linear que tem um começo – a Criação – e um fim – a Ressurreição dos 
justos -, que é a própria história da humanidade, concebida – segundo a formula de Pascal – ‘como a 
história de um só homem’, feita de eventos inteiramente singulares, e possuindo um sentido, ou seja, ao 
mesmo tempo uma orientação e uma significação. Desse modo, ele estabelece o esquema, que 
doravante se tornará característico, das várias filosofias da história, inclusive das mais modernas, que 
têm a pretensão de ser as mais materialistas e a s mais científicas” (CHATELÊT, 2000, p. 29). 
314 “[…] o messianismo compreendido na tradição patrística de Segundo retorno ou segunda vinda, 
instauradoras do milênio. Como é sabido, o agostianismo eclesiológico, primeiro, e o agostinianismo 
político, em seguida, travaram luta vitoriosa contra essa tradição no que diz respeito à sua ortodoxia. A 
partir dessa mutação, que alguns explicam recorrendo ao fato de que o cristianismo passa a ter status de 
religião dominante no Império, as dissidências mais ou menos heterodoxas se constituíram na principal 
fonte e na principal pátria dos messianismos cristãos” (DESROCHE, 2000, p. 29). 
315 “Gioachino da Fiore […] inscreveu Deus numa dinâmica renovada da história […] A idade do Pai, 
instaurada pela lei […] deu lugar à idade do Filho, que é a idade da graça e da Igreja (ordo clericalis) 
[…] uma terceira e última idade da humanidade, a idade do Espírito Santo e de uma ordem 
propriamente espiritual […] Essa doutrina dá força a um sentido cristão da história como ‘progressista’ 
e o joaquimismo (ou joaquinismo) tem sido considerado um ancestral do marxismo” (LE GOFF, 2007, 
p. 51). 
316 “A tradição não-violenta […] sua arma é a não-cooperação, modalidade quase ontológica de uma 
greve de administração que pode compreender, em maior ou menor grau, os dispositivos biológicos, 
morais, cultuais e culturais de seu meio” (DESROCHE, 2000, p. 40). 
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Num sentido histórico-sociológico, o messianismo trata das promessas de um futuro 

de felicidade, em que tais promessas podem ser originárias das religiões, da política, 

da economia, ou da sociedade (DESROCHE, 2000, p. 22). 

Tipologicamente, Henri Desroche, segrega alguns reinados messiânicos, a 

saber: religioso ou eclesiológico, intentando uma reforma na igreja; política, que visa 

instaurar dinastias; econômico-social, objetivando reformas sociais e econômicas; etc. 

Se de um lado o messianismo pode ser tomado como uma crítica do presente a partir 

de uma idealização de passado ou de uma utopia de futuro, de outro, o messianismo, 

como dissemos,  é uma guarda e aguardo no tempo. Desta maneira, o messianismo 

pode ser uma crença pré-milenarista, quando se aguarda uma intervenção abrupta de 

Deus por “um processo revolucionário”, ou pós-milenarista, quando se aguarda a 

instauração progressiva do Reino (DESROCHE, 2000, p. 37). Henri Desroche detecta 

“um roteiro dialético em três tempos” para o milenarismo (DESROCHE, 2000, p. 50): 

primeiro, o tempo da opressão, agravada progressivamente, num esquema de 

degenerescência gradativa, até que atinja os limites da opressividade; segundo, o 

tempo da resistência317, que ele chama o “tempo dos mártires [...] tempo do silêncio.”; 

terceiro, o tempo da libertação (DESROCHE, 2000, p. 50-1). 

No entanto, é o fracasso a marca do messianismo de Desroche, pois que sua 

realização é seu fim. Ademais, o messianismo apontando para uma realidade 

“sobressocial” não encontram na cotidianidade uma possibilidade factível. Mas, se tal 

conjunto de crenças não é realizável, ao custo de seu finalismo em sua finalidade, “a 

experiência messiânica-milenarista [...] é a força de propulsão que põe em órbita os 

sistemas de pensamento e de ação [...]” (DESROCHE, 2000, p. 54), tendo em vista o 

que o autor anteriormente colocara:  
[...] o messianismo baseia-se num humanismo integral, algo como “a 

totalidade da religião na totalidade da vida”. Por isso mesmo ele fomenta 

uma matriz cultural simbólica, não lógico, que é muito fecunda tanto para os 

processos de evolução quanto para os processos de revolução na histórica 

cultural (DESROCHE, 2000, p. 52). 

                                                        
317 Devemos marcar, contudo, que de igual maneira que percebemos no caso das mélissas, também na 
Idade Média as maneiras de resistência ao poder dominante não se limitavam ou restringiam a apenas 
aos esquemas religiosos, como no caso do cristianismo pela via do messianismo. Jacques Le Goff nos 
lembra que “o carnaval, que era na alta Idade Média uma festa rústica, camponesa, com forte 
conotação pagã, invade a cidade, urbanize-se, e aí se introduz uma contestação ideológica. O carnaval 
transforma-se em algo que se opõe à quaresma, combate a mentalidade penitencial e ascética da 
religião cristã, faz triunfar o riso, que volta a ser, como na Antiguidade, algo próprio do homem, contra 
o pranto, expressão da constrição e do arrependimento que devem caracterizar o homem picador” (LE 
GOFF, 1998, p. 59). 
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 Por fim, podemos marcar o que chamaríamos de “condições de possibilidade” 

messiânica: 
[...] nas sociedades que os ‘personagens’ (messiânicos) se manifestam, as 

condições são, senão de miséria, pelo menos de muita pobreza, e com 

certeza de submissão e contendas, vexações e opressões; mas também - [...] 

acima de tudo – de frustração religiosa generalizada; além da dissidência 

denominacional começa a ganhar forma, nos candidatos à emancipação, a 

aspiração a um deus que seja, enfim, seu deus, sem procuração e sem 

alienação, ainda que seja o deus apátrida do país que não é, ou que ainda 

não é, um país, o deus do deserto que pode ser igualmente o deus do 

silêncio, ou do “falar em línguas desconhecidas” (DESROCHE, 2000, p. 

59). 

O messianismo, diferentemente do culto a Dionísio, embora ambos possam ser 

entendidos como dispositivos profanatórios do poder político instaurado a partir de 

uma elite que detém não apenas a espada do rei, como a espada do logos, a 

exclusividade da fala pública (instauradora do espaço público e mantenedora do poder 

monista), o culto ao deus grego estrangeiro-feminil, não aponta para uma outra ordem 

que não aquela da Cidade. Enquanto o messianismo cristão visa outra ordem318, quer 

seja política, pela via da instauração de uma dinastia, quer seja social anárquica, pela 

via de uma sociedade por vir ainda não vislumbrada plenamente. Fechando parêntesis, 

retornemos ao Juízo Final.  

Mais sucesso obteve o Juízo Final entre a ortodoxia, uma vez que a Igreja 

detinha a exclusividade de salvação, em outras palavras, “fora da Igreja não há 

salvação”319. Mas, e devemos sublinhar esta questão, com a Reforma Protestante, a 

imagem do Anticristo, imprescindível numa elaboração escatológica, passa a ser 

apropriada pelos opositores que viam no adverso não apenas o representante, como na 

presença individual ou institucional dele. Tanto Lutero acusava o papado e Roma de 

serem o Anticristo e a Babilônia, como a Igreja Católica afirmava ser o reformador 

aquele que se opõe ao Cristo e sua Igreja. Temos assim que o milenarismo messiânico 

cristão é tomado como um dispositivo teológico-ideológico de crítica ao peso 
                                                        
318 “A comensalidade com os desclassificados mostra a esperança de Jesus num Reino que investe 
contra a sociedade do seu tempo; essa esperança contradiz a estrutura estanque que a ordem religiosa 
baseada na Torá e no Templo havia construído na sociedade judaica. Essa ataque à estrutura da piedade 
judaica, julgado blasfemo, e sua abertura aos desclassificados atraíram contra Jesus a animosidade 
mortal das autoridades religiosas de sua época.” (MARGUERAT, 2009, p.11) 
319 “Os principais instrumentos da dominação da Igreja foram a consolidação da teologia e a prática dos 
sacramentos. O século XII é aquele em que se estabelecem firmemente os sete pecados capitais, os sete 
dons do Espírito Santo e os sete sacramentos. E como a Igreja é a única a distribuir os sacramentos, o 
homem não pode se salvar a não ser pela Igreja e graças à Igreja” (LE GOFF, 2007, p. 88). 
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institucional, à opulência da religião e ao estilo de vida do clero, portanto, suscitando 

perseguição sob a imputação de heresia, quanto o Juízo Final, que serviu como 

dispositivo de medo do inferno e docilização dos críticos, foi apropriado a uma 

disputa de discursos contrários e belicosos320.  

Cabe aqui ressaltar, melhor ainda, suspeitar que a Reforma Protestante tenha 

introduzido uma cunha radical na Verdade. Quando pensamos que a cosmologia 

cristã, quer agostiniana, quer tomista, apontava para uma unidade suprema de onde 

provinha a Verdade, o Bem, o Justo, a Reforma Protestante se apresenta como uma 

Verdade concorrente, cujo epicentro, o lugar focal não é Roma, antes, questiona a 

Verdade dita por Roma. De agora há pelo menos duas verdades, concorrentes e 

antagônicas, dividindo o cristianismo ocidental. 

 Retrocedendo um pouco no tempo, lembramos que, a partir do século XIII, 

então, verificamos um afloramento escatológico na Europa. De um lado, os 

messiânicos, que adotavam o método violento e não violento ou, ainda, 

revolucionário ou progressivo; de outro, os que pregavam sobre o Juízo Final. Por 

outra parte, os soberanos, os reis, questionavam a teoria das duas espadas, visando 

impedir à Igreja sua influência em seu território. Some-se a estas questões teológicas 

e políticas internas ao Ocidente, o islamismo que penetrava a Europa, não apenas 

conquistando territórios, como trazendo consigo escritos filosóficos há muito 

esquecidos: os de Aristóteles. Cabe ressaltar que as questões escatológicas, quer pela 

via do milenarismo messiânico (violento ou não, revolucionário ou progressivo) e 

quer pela via do Juízo Final, inscritos num tempo de aguardo, como quer Henri 

Desroche, traz em si o estopim de sua própria implosão. Assim, devemos sublinhar 

que: 
sob a espessura de sombra que cobre esse período convulso esboçam-se 

duas mutações importantes para a história do governo: uma ligada ao recuo 

do milenarismo, a outra à instalação da violência nas malhas do tecido 

social [...] Com o afastamento das perspectivas apocalípticas, o mundo 

começou a instalar-se numa certa consciência de sua duração 

(SENELLART, 2006, p. 136). 

                                                        
320 “A partir do século XIV, a reflexão sobre o fim dos tempos se focalize no antagonismo entre as 
forças do mal – a Igreja carnal – e as forças do bem, assimiladas à Igreja spiritual […] Paralelamente, à 
medida que se atenuam as esperanças de uma reforma da Igreja, a escatologia se politiza: vê-se a 
multiplicação de homens e mulheres, tanto clérigos quanto leigos, pretendendo ter recebido de Deus a 
missão de ler os acontecimentos e identificar entre os soberanos os sequazes do Anticristo ou, ao 
contrário, os prováveis reis messiânicos” (VAUCHEZ, 2009, p. 201). 
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Paulatinamente, a balança que pendia para a primazia do poder eclesiástico, 

atemporal e desterritorializado, passa a pender para o poder real, local e temporal, 

secular. Conforme no diz François Châtelet:  
Enquanto no seio da ordem cristã o papado afirma incessantemente (por 

exemplo, com Bonifácio VIII – século XIV) uma primazia da autoridade 

espiritual […] impõe-se  nos reinos uma prática jurídica e administrativa 

que garante a autonomia de um poder que se exerce em virtude de princípios 

profanos: o poder real […] na Grã-Bretanha, surgem instituições que 

tendem a impor uma jurisdição única sobre o conjunto do território real […] 

Em todo o Ocidente cristão, opera-se uma transformação da natureza do 

poder […] (CHÂTELET, 2000, p. 34). 
 A laicidade do estado toma referência nesta unidade do poder real, em dado 

território, e a concomitante rejeição ao poder eclesiástico, aquele que é exercido 

concorrentemente nesta jurisdição espaço-temporal, transpassando-a. Segundo 

Jacques Châtelet, Marsílio de Pádua (século XIV) lança os princípios formativos para 

o conceito moderno de estado, a partir de uma ótica tomista. Dois são os princípios 

lançados por Marsílio de Pádua: “defesa da autonomia e a unidade radical da 

sociedade política”, enquanto recusa a autoridade do Papa, por entender a Igreja como 

um nome que reúne sob si aqueles que compartilham certas crenças religiosas 

(CHÂTELET, 2000, p. 35). Esta cidade que surge como unidade e que rejeita o poder 

espiritual da Igreja ganha força e realidade, no entanto, “da ordem sagrada que 

combatia, ela toma de empréstimo – para se afirmar – regras e princípios” 

(CHÂTELET, 2000, p. 35). Nestas palavras, podemos perceber que o Estado 

Moderno, tal qual a Igreja, anteriormente Roma e antes ainda a Pólis de Atenas, são 

um movimento dado por uma produção discursiva que tanto rejeita o passado 

imediato, quanto assume dele regras e princípios. Movimento este, da Religião à 

Modernidade, que passamos a chamar de secularização. 

 Apenas como uma nota final sobre o pensamento cristão, mais precisamente, 

certo tangencimento do trabalho de Tomás de Aquino que será útil à Modernidade, 

devemos citar dois conceitos neste escolástico. Primeiro “uma distinção entre razão e 

fé e a necessidade de sua concordância” (GILSON, 2007, p. 655), em outras palavras, 

uma distinção clara entre filosofia e teologia, ainda que reclame uma colaboração 

entre elas. Enquanto a “teologia nos dá acesso às verdades necessárias à salvação [...] 

o filósofo tira seus argumentos das essências das coisas, ou seja, de suas causas 

próprias” (BOEHNER e GILSON, 2004, p. 450). Daí resulta, não diretamente de 
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Tomás de Aquino, mas de uma leitura possível desta dicotomia, o conceito de duas 

verdades: a verdade da fé e a verdade da razão. Conceito este que será imprescindível 

no século XVI, para que a ciência se desvincule da teologia. 

 O segundo conceito liga-se ao direito natural. Sendo um estudioso, a seu 

modo, de Aristóteles, assim como retomando a diferença entre Reino e Glória, entre 

ontologia e práxis, presente em Tomás de Aquino, devemos perceber que o direito é 

uma certa lei inscrita no homem e que este deve conhecer esta lei e obedecê-la 

segundo a natureza. Assim como para Aristóteles é da natureza do homem o ser um 

animal político e como tal o lugar de repouso, a causa final da vida política é a cidade 

(redundância necessária aqui), para Aquino, também a cidade é natural, tanto quanto a 

lei natural que permite aos homens viverem em comunidade. 

 

3.3 Resistências heréticas 

 

Há um personagem referencial comum às três grandes religiões do Livro, 

judaísmo, cristianismo e islamismo, que é o patriarca Abraão. Já, anteriormente 

salientamos a importância deste nas narrativas do Gênesis, quando revisitamos os 

trabalhos de Leo Strauss e Erich Auerbach, em meio aos quais este patriarca tem um 

espaço considerável nos estudos feitos. Lembraremos que tal personagem da narrativa 

do Gênesis se tem como pai fundador para estas três religiões e cabe, além desta 

lembrança, outras duas não de menor importância para nossa pesquisa. 

Primeiramente, haveremos de rememorar que, segundo o Gênesis comum, 

Abraão era um nômade, cuja jornada tem seu início no momento em que deixa a 

cidade de sua tradição, de seus antepassados, e se dirige a uma terra nova que não 

sabia previamente onde seria. Move-se da tradição para o novo desconhecido, certa 

figuração de futuro que rompe com a conservação. Há uma forte tensão entre a 

tradição que abandona e a novidade para onde se dá o movimento, sem, contudo, 

conhecer o espaço de repouso. Esta é uma herança cultural comum de não menos 

importância para os cristãos do que é para os judeus.  

O cristianismo, como sinaliza Leo Strauss e propõe Erich Auerbach, 

reinterpreta a história da salvação a partir do advento do Messias que veio, mas que 

ainda retornará. Mesmo que Jesus seja interpretado pelos autores neotestamentários 

como o Cristo, Paulo, o apóstolo, chama Abraão de pai da fé, aquele que esperou 
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contra a esperança321. O autor da carta aos Hebreus vai além desta paternidade da fé e 

da esperança e aponta para o patriarca que saiu da terra de sua parentela, de sua 

cidade, e se dirigiu a um lugar desconhecido, como nômade, tendo em si a promessa 

de um herdeiro. Mas o que nos intriga é que este escritor nos diz que Abraão chega à 

terra da promessa, todavia, percebe que aquela não é a verdadeira terra prometida, 

assim como tem um filho de nome Isaac, porém, o filho da promessa não é aquele que 

tem consigo322.  

Esqueçamos o teor teológico destas palavras e nos atenhamos ao discurso 

proferido, que tem como base a ruptura com as tradições, o nomadismo, a mudança, o 

movimento em busca do novo. Abraão, do autor de Hebreus, remete seu olhar para 

frente como um convite aos crentes que também façam o mesmo, não para o que de 

imediato se apresenta, mas para o futuro, com forte apelo ao abandono das tradições 

dos judeus. A reinterpretação, a ressignificação do nomadismo abraâmico feito pela 

seita cristã do primeiro século desta presente era, promove um movimento do espaço 

para o tempo vindouro. 

Segundo, que a narrativa do movimento do hebreu 323  Abraão, desde sua 

cidade de origem até a terra prometida, não se dá sem que este patriarca, que em seu 

caminhar nômade olha para a promessa que está no futuro, enfrente diversas e 

perversas forças e poderes fixados em cidades, como Sodoma e Gomorra, e mesmo o 

Egito, além de sua guerra contra os cinco reis324. A narrativa abraâmica pode ser 

tomada como a de um nômade que enfrenta poderes e tradições fixadas nas e pelas 

cidades e se lança ao novo a ser avizinhado, mas nunca realizado. O cristianismo 

reinterpreta a seu modo este confronto de César e de Deus, até um certo momento. 

Este enfrentamento e este cessar de enfrentamento ou enfrentamento do que enfrenta 

é que nos interessa aqui. 

Para que nos seja possível posicionar o cristianismo do primeiro século como 

uma seita que se lança à novidade, em ruptura com a tradição religiosa dos judeus e 

em certo antagonismo com os césares, haveremos de retomar o conceito de “seita” 

daquele tempo, a fim de escaparmos do perigo de anacronismo semântico, sobretudo 

quando nos deparamos com o fato de que a palavra “seita” é uma das traduções 

                                                        
321 Romanos IV: 16-22. 
322 Hebreus XXI: 9. 
323  Há aqueles que ligam o termo hebreu, ao habyru, que significaria “aquele que cruza rios”, o 
nômade.  
324 Gênesis XIX. 
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possíveis para a grega “hairesis”. E é sobre esta que pretendemos nos ater. Ao 

aproximarmos as palavras “seita” 325  e “cristão”, devemos precisar melhor o que 

podemos entender como heresia e como o cristianismo do primeiro século pode ter 

sido, em determinado período e segundo certa perspectiva, herético. Uma vez 

precisado o sentido de heresia naquele século de nossa era, e levando em conta o 

significado mais presente a nós, requerer-se-á que tracemos uma possibilidade 

redescritiva, certa fluidez semântica, a este significante que nos permita perceber uma 

dada instrumentalização pela Igreja, marcando a identidade desta e segregando 

aqueles que viriam a ser expurgados do seio da mesma. 

No entanto, perguntamo-nos se estes hereges, como e quando foram chamados 

assim pela Igreja, não teriam de alguma maneira auxiliado negativa e positivamente a 

formação da ortodoxia, isto é, se a ortodoxia não se inscreveria como um opor-se e 

como um interiorizar-se da heresia. E, por fim, haveremos de questionar sobre o que 

os hereges diziam e que requeriam da Igreja não apenas um corpo doutrinário preciso, 

como também a prontidão da espada do Império. O Império como um instrumento da 

Igreja e um agente que instrumentaliza a Igreja a fim de conferir a unidade no interior 

de suas fronteiras. 

Segundo Raoul Vaneigem, o termo heresia é “oriundo do grego hairesis, que 

significa escolha [...] ” (VANEIGEM, 1995, p. 7), significado este que também 

acentua Nachman Fabel, quando nos diz que heresia vem “do grego hairesis, hairein 

que significa escolher” (FALBEL, 2007, p. 13). De acordo com estes autores, então, a 

heresia, naqueles tempos, apontava para a escolha que se fazia, não tendo a conotação 

de uma má e perversa escolha, mas apenas a escolha em si, ou o resultado do ato de 

escolher. Todavia, há outras questões que devem ser salientadas quando retomamos o 

significado desta palavra para os gregos, isto é, nos anos nos quais transcorrem o 

início do cristianismo.  

Para que possamos alargar nossa compreensão, ou aproximarmo-nos daquele 

significado mais próprio àquele tempo, devemos nos ater ao fato de que é uma 

escolha sobre a verdade. Assim, Roque Frangiotti nos diz que “A palavra heresia é de 

origem grega háiresis e significa escolha, partido tomado, corrente de pensamento, 

seita. Originalmente, heresia é acentuação de um aspecto particular da verdade” 

(FRANGIOTTI, 1995, p. 6). Escolher a verdade é tomar partido, é unir-se àqueles que 

                                                        
325 Permitindo a esta ser a tradução da palavra “hairesis”, que entre nós é transliterada por heresia. 
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fizeram escolhas semelhantes e apartar-se daqueles que participam de outra corrente 

de pensamento que igualmente se assume como verdadeiro. É compartilhar de uma 

tradição de verdade que identifica o grupo e o indivíduo a um grupo. Ser herege era 

partilhar de um conjunto de discursos com pretensão de verdade sobre a natureza, 

sobre a vida na cidade e sobre os mitos narrativos que promoviam a identidade, assim 

como diferenciava o partido de outros partidos. Contudo, apesar de uma seita se 

autocompreender como a portadora de uma verdade, não via no outro partido um 

inimigo, necessariamente, a ser eliminado, mas, contrariamente, com quem ideias 

eram debatidas. 

Além deste ponto, podemos entender “hairesis” pelo o ponto de vista: 
[…] este vocablo, “hereje”, así como el sustantivo “herejía”, no significaban 

en tiempos de la predicación de Jesús lo mismo que hoy día. Ni mucho 

menos. Una “herejía” (griego haíresis) era en el siglo I – si se trataba del 

mundo pagano – una “escuela” filosófica con sus opiniones e ideas 

específicas sobre el universo, el hombre, la sociedad o la moral. En el 

mundo judío una “herejía” era ante todo una secta, un “partido” o una 

denominación de un grupo religioso: los fariseos, saduceos, o esenio 

formaban, cada un de ellos, una haíresis. (Hch 5,17) (PIÑERO, 2007, p. 26). 

O que Antonio Piñero está nos permitindo entender é que por volta do ano 

zero os judeus contavam com diversos partidos, ou hereges, dentre eles os fariseus, os 

saduceus, os essênios, assim como os zelotes, etc. Cada um destes grupos se 

identificava a si mesmo por um conjunto de interpretações sobre a Torá, e outros 

escritos ainda não reunidos em um livro sagrado, um cânon, assim como tinham 

doutrinas próprias, que visavam a dar conta de questões como a morte, o juízo final, 

os anjos, etc. Identificar-se com uma seita, um partido, um grupo, uma “hairesis” era 

fazer escolhas sobre as crenças, sobre o arranjo do mundo presente e, no caso do 

judaísmo, do mundo vindouro. Não havia, portanto, a heresia, mas heresias, grupos, 

partidos, seitas que confrontavam verdades, tendo em comum alguns valores e 

crenças partilhados.  

Podemos entender que as heresias, nos primeiros séculos de nossa era, não 

traziam a conotação mais presente a nós hoje. Para nós pode estar relacionada com 

alguma perversão da verdade que se transforma mentira, uma distorção, algo ruim e 

maléfico, um desvio; mas, naquele tempo, a “hairesis” era uma escolha de discursos 

com pretensão de verdade que um grupo fazia que o identificava e o segregava de 

outros grupos. Também a “hairesis” podia implicar numa escolha pessoal, visando 
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identidade com uma seita, partido, lembrando que todos estes grupos, seitas e partidos 

partilhavam de uma herança comum, isto é, serem judeus, e como tais se submetiam a 

algumas tradições comuns. Mas o cristianismo, uma seita326  surgida na Palestina do 

primeiro século, sofre perseguição por parte dos fariseus, como nos fala Antonio 

Piñero:  
[…] poco a poco, hacia los años 60/70 del siglo I, el grupo mayoritario de 

los judíos empezó a considerar a los nazarenos como no ‘ortodoxos’ por su 

ideario teológico, puesto que se desviaban de lo normal o ‘normativo’ de lo 

que constituia la norma o pensar medio, sobre todo desde el punto de vista 

fariseo (PIÑERO, 2007, p. 26). 

 Cabe ressaltar nestas palavras a polarização majoritário-ortodoxia-ideário-

normativo atribuída ao partido dos fariseus e que relega o grupo dos cristãos, naqueles 

anos 60/70, a uma seita minoritária-heterodoxa-imperfeita-anormal. Não nos cabe 

aqui saber os fundamentos, as razões, os motivos da perseguição do “hairesis” dos 

fariseus sobre o “hairesis” dos cristãos, mas apontar para a relação entre violência e 

aquela polarização herética. Este apontamento nos abre a possibilidade de olharmos 

para a passagem do “hairesis” dos cristãos como perseguidos para perseguidores. 

 Internamente os cristãos, pouco a pouco, o vocábulo “hairesis” deixa de 

apontar para os grupos, ou partidos que se identificam por meio de alguns discursos 

com pretensão de verdade e passa a ter significado próximo ao que hoje entendemos 

como heresia: “desviación doctrinal del pensamiento mayoritario de la Iglesia” 

(PIÑERO, 2007, p. 27). A “hairesis” deixa sua pluralidade, sua sinalização para 

qualquer partido, e assume uma conotação singular, à medida que deixa de falar sobre 

grupos, partidos, seitas e passa a apontar para o outro negativado. À medida que a 

Igreja produz seu corpus doutrinário, trabalhando sobre a filosofia neoplatônica e o 

conjunto de escritos que vão formando sua tradição, aqueles escritos que viriam a ser 

canonizados e seus primeiros intérpretes, unifica a doutrina e fixa sua ortodoxia, 

expurgando tudo que lhe era contrário ou pernicioso, a partir de um qualificativo 

unívoco: heresia. Some-se a este trabalho de produção doutrinária, o movimento na 

Igreja, periférica no Império em seus primeiros anos, para se tornar a religião oficial 

do mesmo. Como nos lembra Nachman Falbel:  
o caráter intolerante da religião cristã em relação aos seus heterodoxos 

afirma-se desde o início, pois, desde que foi dada importância à unidade de 

doutrina, a partir do Concílio de Nicéia, procurou-se usar a autoridade do 
                                                        
326 Neste sentido proposto pela retomada histórica do sentido. 
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Estado de privar os sacerdotes heréticos de suas imunidades e também de 

seus privilégios (FALBEL, 2007, pp. 13-14). 

 Este “desde o início” apontado por Falbel haveremos de acentuá-lo em sua  

cronologia mais acurada, como o que se dá a partir do segundo século, no tempo em 

que o poder eclesiástico, dia a dia mais presente como representante do poder divino, 

passou a se valer do poder secular dos césares. Podemos perceber certa diacronia 

entre as primeiras comunidades cristãs no primeiro século e a religião cristã que se 

produz a partir do segundo século. Mais do que uma simples diacronia, certo fluxo 

temporal, um movimento semântico que aponta para o poder do clero e a fixação da 

ortodoxia. Conforme nos lembra Jean-Daniel Dubois, as comunidades cristãs no 

primeiro século “não tinham inventado ainda as armas do combate contra os 

hereges[...]” pois será preciso “[...] esperar a metade do segundo século para o 

aparecimento de um uso preciso da noção de heresia” (DUBOIS, 2009, p. 39). 

Conforme pudemos perceber em Giorgio Agamben, “O Reino e a Glória” 

(2011), houve um trabalho minucioso e contínuo, principalmente a partir do início do 

segundo século de nossa era que produz ressignificações propícias à unidade em torno 

da  doutrina da Igreja. Este tem em santo Agostinho e nos escritos atribuídos a 

Pseudo-Dionísio Areopagita os marcos da elaboração filosófica e teológica que 

estrutura as questões trinitárias e da natureza de Deus, de Cristo e mesmo da Igreja. 

Neste ponto, cabe ressaltar que, conforme nos fala Peter Brown, “talvez Agostinho 

tenha sido o primeiro teórico da Inquisição327, mas não estaria em condições de ser 

um Grande Inquisidor. Isso porque, ao contrário dos bispos da Idade Média, não se 

empenhava em manter o status quo numa sociedade totalmente cristã” (BROWN, 

2005, p. 297). Tais questões que determinaram a fronteira entre a ortodoxia e a 

heresia, como nos fala também Nachman Falbel (FALBEL, 2007, p. 13). Vaneigem 

lembra-nos que: 
para além da ‘mudança constantiniana’, que estabelece como crime de lesa-

majestade toda e qualquer opção hostil ou reticente a respeito do dogma e da 

política da Igreja romana, a noção de heresia tende a definir o conjunto dos 

comportamentos humanos segundo a sua gravitação em torno de um eixo, 

                                                        
327 “Santo Agostinho, antes de mais nada, afirmava no seu livro quarto (Cidade de Deus) que, ‘já que 
seria pior os malfeitores governarem os justos’ do que os justos subjugarem os malfeitores, segue-se 
que uma Guerra dos justos contra quem agem mal pode não ser, somente, ‘um mal necessário’: pode 
‘denominar-se, com toda propriedade, um feliz acontecimento’ (II, p. 59). E, no livro XIX, acrescenta 
que, embora o ‘sábio’ sempre ‘deplore o fato de ser forçado a envolver-se em guerras justas’, haverá 
porém certas ocasiões nas quais ‘a injustiça do lado oposto’ o forçará a reconhecer a ‘necessidade de 
travar uma guerra justa’” (SKINNER, 1996, p. 264). 
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ao mesmo tempo divino e terreno, de cujos sentido e ortodoxia só a Igreja é 

detentora (VANEIGEM, 1995, p. 7). 

 Há, então, segundo Roque Frangiotti, uma aliança da Igreja com Roma que  

“mudará completamente o tratamento para com o herético: serão empregados, quando 

necessário, os meios coercitivos [...] ” (FRANGIOTTI, 1995, p. 6). Aquela palavra 

que apontava originalmente para as diferentes identidades grupais no interior das 

sociedades antigas, agora se torna um qualificativo que expõe ao perigo aquele que 

por ele é apontado.  

Entretanto, haveremos de salientar que a heresia passou a ser um qualificativo 

que definia a identidade de grupos, partidos, seitas cristãs diante da Igreja que, 

crescentemente, os via como inimigos a expurgar. No entanto, conforme nos fala 

Paulo Veyne, “até aos anos 390, a regra consistirá em tolerar parcialmente o 

paganismo e, mais ainda, os pagãos [...] Todo o século IV repetirá que não se podem 

tratar com aspereza as consciências, obrigar a crer à força [...] ” (VEYNE, 2009, p. 

98). Se os grupos cristãos estavam submetidos à espada, os pagãos eram 

razoavelmente tolerados, sabendo que “trinta anos depois da morte de Constantino, o 

imperador Valentiano, no início de seu reinado, facultará solenemente ‘a cada um 

praticar o culto de que está convencido’; podia sempre ser-se pagão, falar dos seus 

deuses [...] ” (VEYNE, 2009, p. 98). Esta diferenciação tem em suas raízes interesses 

políticos, pois os cristãos, ainda minoria, não podiam se indispor com a maioria pagã. 

Entre os cristãos, em meio a seus debates teológicos, contudo, a heresia passa 

a ser o último recurso discursivo que visa convencer um opositor, isto é, “a heresia 

constitui assim a ultima ratio brandida quando das rivalidades episcopais e das lutas 

intestinas” (VANEIGEM, 1995, p. 8). Porém, se a heresia permitia ao poder 

eclesiástico expurgar, com o auxílio da espada, qualquer um que questionasse a 

tradição, o Estado se beneficiou das produções teóricas sobre o poder, que se fundava 

no Soberano, que então era Deus. O conceito de soberania, de inspiração cristã, passa 

a fundar o poder político.  

Assim, abre-se a nós a possibilidade de questionar em que medida o trabalho 

de aproximação da religião cristã, de herança abraâmica328, com a filosofia grego-

romana, que privilegiava a cidade329 e os poderes políticos330, fixou esta religião em 

uma ortodoxia de viés tradicionalista, a qual passou, não apenas, a negar a novidade, 
                                                        
328 Nômade e confrontadora dos poderes fixados pelos governantes das cidades. 
329 Sedentária por premissa. 
330 Piedosos por excelência. 
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mas como também a persegui-la: quando Pedro persegue Abraão. Como nos lembra 

Jean-Pierre Weiss: 
[...] depois do concílio de Caledônia (451) [...] a doutrina estava 

essencialmente constituída e o catálogo das heresias maiores, definido. No 

futuro, será herege não mais aquele que rejeita tal doutrina de tal concílio 

preciso, mas aquele que não reconhece, ou dá a impressão de não 

reconhecer, uma doutrina fundada sobre a tradição em sua totalidade 

(WEISS, 2009, p. 16). 

A partir deste trabalho filosófico-teológico e de aliança com o Império331, a 

ortodoxia pode realizar um outro trabalho, o de expurgo da heresia, valendo-se da 

doutrina e da espada, tendo em vista que “todo dissidente se torna, então, um herege, 

porque se afasta de uma instituição que é a Verdade. Todo reformador se torna 

rapidamente suspeito devido ao fato de que seus adversários estimam que, em nome 

de uma santidade subjetiva, ele põe em causa a santidade objetiva da Igreja” (WEISS, 

2009, pp. 16-17). Mas, haveremos de notar que tal expurgo não logrou êxito 

completo, no sentido de impedir o surgimento de hereges e suas das heresias. Pelo 

contrário, é o peso de certa gravidade do poder eclesiástico da religião cristã que 

contribui para a produção de heresias no transcurso da Idade Média e da Renascença. 

Até que este termo, heresia, venha a ser esvaziado de sua instrumentalidade 

inquisitório-religiosa e passe a ser secularizado, apontando para o significado de 

qualquer pensamento que se contraponha ao normativo, entendido como um 

disparate, um contrassenso. Perde, desta maneira, seu teor violento, inquisitório, na 

Modernidade. A heresia perde seu poder inquisitório, mas o expurgo de dissidentes 

não deixa de ser uma atividade presente desde então e que visa a última razão do 

Estado. 

Não há espaço e nem o tempo de inventariarmos um grande número de 

contribuições heréticas para a formação doutrinária da Igreja e de sua ortodoxia, 

assim como do rescaldo em sua noção de heresia. Mas podemos, e devemos, apontar 

para alguns movimentos filosófico-teológicos que ocorrem no interior da Igreja e que, 

aparentemente, estão imbricados com sua contraparte, as heresias. Haveremos de 

retomar à ideia, presente e salientada por Habermas (acima), de que o cristianismo do 

segundo século em diante é tributário do helenismo de séculos anteriores, 

principalmente da filosofia neoplatônica, a fim de entendermos este movimento que 

                                                        
331 Res Publica, como diria Cícero. 
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buscará marcar as, nem sempre claras, fronteiras entre a pretensão ortodoxa e a 

heresia. 

 Conforme nos fala Paul Veyne, o monoteísmo não é uma criação do 

cristianismo, mas já estava presente no “monismo filosófico dos letrados gregos 

pagãos”, este que “não os impedia de acreditar na existência de deuses subordinados 

ao Deus Supremo” (VEYNE, 2009, p. 25). O monismo é pagão, segundo Veyne, 

enquanto podemos entender a crença dos judeus como uma monolatria332, segundo 

Régis Debray (DEBRAY, 2004, p. 51). O cristianismo, herdeiro do judaísmo, 

acreditava num Deus gigante, criador do universo, do céu e da terra, que, embora 

sendo um gigante criador, importa-se com a humanidade, com o indivíduo, e se 

mostra providente por conta de seu amor. Em sua synkrais333 com o helenismo, passa 

a trabalhar a produção de uma metafísica do Deus UM, confrontando-se com questões 

sensíveis tais quais a trindade e a humanidade do Cristo, assim como aquelas que 

tratam da natureza da Igreja. Estas questões são enfrentadas no seio da Igreja em 

surgimento, em concomitância com as narrativas e elaborações concorrentes dos 

hereges. 

 Se de um lado, e a partir do segundo século, a Igreja busca uma unidade que 

abarque sua produção conceitual de Deus, tanto quanto suas doutrinas sobre a Igreja, 

o Cosmos e os arranjos na Cidade, de outro, tem em sua origem, de acordo com a 

leitura de Antonio Piñero, cristianismos diversos, cada qual seguindo a leitura que 

seus respectivos fundadores fizeram da doutrina de Jesus (PIÑERO, 2007, p.22). 

Jesus não seria o fundador de uma religião, antes, um mestre judeu. Os principais 

fundadores da igreja majoritária seriam os discípulos judaizantes, Pedro (e Tiago) e 

Paulo, cada qual enfrentando a seu modo a questão da salvação: para o cristianismo 

da seita dos judaizantes, a salvação implicaria em conversão plena do pagão à Lei dos 

judeus, pela via da circuncisão; para o partido de Pedro e Tiago, não era preciso a 

adesão plena ao judaísmo pela via da circuncisão, mas obediência a um código de lei 

menor, o de Noé; e para o grupo de Paulo, a salvação não requereria a obediência a 

qualquer lei, mas apenas fé (PIÑERO, 2007, p. 31-32). Desta maneira, podemos 

entender o cristianismo do primeiro século como o debate a respeito da salvação, 

tendo em vista certo questionamento sobre a tradição política e religiosa de sua época. 

                                                        
332 “[…] nós chamamos de monoteísmo a uma monolatria transformada” (DEBRAY, 2004, p. 59). 
333 Retomamos aqui o conceito apresentado por Werner Jaeger em Cristianismo primitivo e paideia 
grega (JAEGER, 2002, p. 35-36). 
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 Esta breve passagem pela origem diversa do cristianismo já nos permite 

antever de um lado o apego às tradições, quer da Lei de Moisés ou da Lei de Noé, 

promovido por alguns partidos, e de outro o nomadismo religioso de viés abrâamico 

de grupos e indivíduos que devem se voltar para novas configurações e arranjos 

religiosos. Devemos salientar, sobretudo, a importância de Paulo para os movimentos 

heréticos dos próximos séculos. Desta maneira, percebemos o viés herético ou de 

permissividade ao questionamento dos códigos tradicionais e a composição de novos 

grupos que buscam novos arranjos, que se torna possível a partir da novidade paulina. 

Se acompanharmos esta tripartição proposta por Piñero, poderemos pensar num 

cristianismo cuja originalidade estaria em questionar a relação entre a tradição e a 

novidade.    

Ainda tendo Piñero como referência, podemos dizer que não houve no início 

UMA Igreja, mas cristianismos. Por esta via, então, a Igreja cristã há de ser pensada a 

partir de uma produção cujo início mais próprio pode ser melhor datada no século II e 

tem seu principal sintetizador, santo Agostinho, séculos IV e V. Produz-se e é 

produzida a partir da ideia monista grega, estranha ao mundo judeu, cuja síntese 

privilegia o neoplatonismo. Contudo, desde sua origem, surgem grupos, partidos com 

interpretações distintas para a doutrina do mestre judeu, Jesus, entre as quais está o 

debate sobre a natureza de Jesus Cristo, sua relação com o Pai, sobre a salvação dos 

pagãos convertidos, etc. Destacamos que nos séculos II e III surgem os “primeiros 

debates ‘trinitários’” (PIÑERO, 2007, p. 69) entre as seitas cristãs, tempos e temas 

que precedem e, parece-nos, criam as condições de possibilidade para a aliança entre 

a Igreja e Constantino, isto é, Roma. Este debate trinitário, conforme nos aponta 

Agamben, será crucial para a “orde” Medieval. Estabelece-se uma distinção essencial 

entre o Pai e o Filho, entre Reino e Governo. O debate trinitário permite a elaboração 

conceitual da ideia de soberania, ainda fundamental para nós, hoje. 

Outro embate importante se dá entre o grupo majoritário e grupos gnósticos. 

Este confronto permite a fixação de UM único Deus para os cristãos, e o afastamento 

da crença em dois deuses, como queriam os gnósticos e, mais tarde, os maniqueus: 

um deus criador do mundo material e perverso, e outro deus bom e transcendente, 

cujo plano soteriológico inclui o fim da matéria. Para certos grupos gnósticos, a 

matéria é má, assim como tudo que dela podemos obter, tal qual o prazer sexual. Os 

espirituais deviam se abster das relações sexuais, tanto quanto do trabalho com as 

mãos e alguns deles ainda não comiam carne. O cultivo do ócio e a contemplação da 
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verdade visando conhecimento são as atividades que promovem a salvação, uma vez 

que tudo que se volta à matéria está destinado à perdição. Para os gnósticos, os 

homens se subdividem em três classes: os espirituais, os psíquicos e os materiais, mas 

a plena salvação é dada apenas aos primeiros. Para a igreja majoritária, todos os 

homens seriam iguais, pelo menos no que tange à salvação. A questão de uma 

hierarquia humana baseada no privilégio da razão e o desmerecimento das atividades 

manuais, devemos lembrar, já estava presente em Atenas, nos escritos de Platão e 

mesmo em Aristóteles. Conforme podemos perceber, esta “orde” que exalta o 

pensamento em demérito ao manufaturado se mantém presente ainda na Idade Média 

(DUBY, 1994), e, podemos desconfiar, haveria um eco de sua presença distante, 

ainda atualmente. 

Segundo Antonio Piñero, foi o gnóstico Marcião334 quem produziu “a primeira 

lista de escritos sagrados cristã” (PIÑERO, 2007, p. 89), não havendo, então, um 

cânon da igreja majoritária. Sua lista contava apenas com os escritos atribuídos ao 

apóstolo Paulo e ao evangelho de Lucas (PIÑERO, 2007, p. 90). Como nos fala 

Piñero, “la Gran Iglesia debió de observar que la idea era buena, y se vio obligada a 

constituir para ella un cuerpo de escritos semejantes, lo cual le ayuda a conformarse a 

sí misma y oponerse con autoridad a doctrinas erróneas” (PIÑERO, 2007, p. 175), e, 

assim, segundo o mesmo autor, por volta do ano 200 dC. aparece em Roma uma lista 

de livros sagrados, um cânon da igreja majoritária (PIÑERO, 2007, p. 175). Este 

movimento nos auxilia a perceber que os hereges não foram apenas enfrentados, mas, 

como algumas de suas novidades, serviram como elemento criativo na configuração 

da ortodoxia que configurará a tradição da Igreja. 

Importa-nos salientar que nestes primeiros séculos o confronto entre a igreja 

majoritária e os demais partidos marcam um movimento de instauração da ortodoxia e 

menos ressaltar quais os embates em si. Os embates nos servem como exemplos de 

um caminho trilhado que redundará na tradição. Podemos pensar, em germe naqueles 

séculos, como que numa instauração doutrinária, de ortodoxia, que viesse a se tornar 

mais do que tradição, em lei. Mas neste momento de instauração de lei, de cânon e de 

uma hierarquia eclesiástica, surgem grupos, partidos que reclamam um retorno às 

origens. Enquanto se dá a instauração da lei, da tradição que se renova pela novidade, 

                                                        
334 Viveu entre 85 a 160 dC. 
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a novidade permanece, não mais como eixo central, mas desloca-se para a periferia do 

mundo em vias de cristianização. 

Surgem nos primeiros séculos, não apenas heresias que rivalizam com a 

ortodoxia e contra outras heresias, tendo como pontos de discórdia as diversas 

concepções sobre Deus e sobre a salvação, que implica em concepções sobre o poder 

soberano e sobre o arranjo político. Não apenas os gnósticos e os maniqueus com suas 

concepções dualistas de divindades beligerantes, ou da dupla natureza do Cristo e de 

Jesus, que competem com a ideia de unidade divina e cósmica. Mas também surgem 

grupos que reclamam pelo desaparelhamento da Igreja, pelo fim de suas hierarquias, 

de seu peso em prol de valores mais originais. Como nos fala Piñero, “en el 

cristianismo se generaron movimientos de este tipo desde la mitad del siglo II, cuando 

empieza ya a sentirse que la Gran Iglesia se aleja – sobre todo en sus costumbres – de 

sus principios” (PIÑERO, 2007, p. 119).  

Um outro exemplo a ser destacado, dentre as heresias dos primeiros séculos, é 

o montanismo, cujo heresiarca era Montano, que recebera, em 172 dC., uma revelação 

do Espírito Santo visando reforma e aperfeiçoamento dos cristãos (PIÑERO, 2007, p. 

124). Para os montanistas, “las visiones de Espíritu eran superiores a la jerarquía 

eclesiástica. Consecuentemente al principio, los montanistas promocionaban grupos 

de fieles con poca o ninguna jerarquía, solo gobernados por el Espíritu” (PIÑERO, 

2007, p. 125). A heterodoxia montanista apregoava que as profecias eram 

acompanhadas de êxtases. Também devemos salientar, as mulheres desempenhavam 

um papel importante naquelas comunidade. Formaram grupos independentes da Igreja 

e perduraram até o século VI, ainda que viessem a incorporar certa estrutura 

eclesiástica e hierarquia em seus momentos mais tardios. Diferenciavam-se de alguns 

grupos gnósticos, os quais buscavam o ascetismo de viés estoico e o conhecimento 

verdadeiro como via de salvação. Por exemplo, a teologia dualista e conflituosa que 

fazia confrontar o espiritual e o material, de alguns gnósticos, via na mulher a 

representação do carnal, do material, “la mujer era la plasmación del espíritu 

imperfecto y la concretización de la concupiscencia material” (PIÑERO, 2007, p. 

131). Enquanto o feminino é o imperfeito e aponta para a imperfeição, o homem salvo 

é como um andrógeno, superando tanto a diferença sexual, quanto o sexo em si 

(PIÑERO, 2002, p. 109). 

A Igreja distancia-se da tendência montanista e aproxima-se mais da visão 

daqueles gnosticismos que relegaram às mulheres um papel secundário na 
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comunidade. Como nos situa Piñero, na Igreja, imperava a tendência, a partir do 

século IV, de “eliminación casi absoluta de la ‘visibilidad’ de la mujer en cualquier 

ámbito público o de poder [...] En ambiente dominado por las culturas hebrea y 

griega, poco propicias al reconocimiento de la igualdad entre hombres e mujeres” 

(PIÑERO, 2007, p. 147). 

Podemos dizer, então, que as heresias não formaram um corpus de crenças 

rechaçado ou excluído por completo, mas que foi relido a partir da perspectiva da 

ortodoxia em produção. Conforme a possibilidade que nos oferece Daniel Margerat:  
basta assinalar, para convencer-nos disso, o papel desempenhado pelo 

Protoevangelho de Tiago no desenvolvimento da mariologia ou pelo 

Evangelho do Pseudo-Mateus na lenda da natividade [...] Ler os apócrifos 

permite, portanto, restituir à genealogia do cristianismo uma vastidão que 

foi sua antes que medidas restritivas dessem origem à ilusão (e ao dever) de 

unanimidade (MARGERAT, 2009, p. 162). 

A hierarquia, que deveria se distanciar à medida da crença numa igualdade 

diante de Deus, tem sua estrutura de cargos consolidada, tendo como modelo a 

estrutura militar do Império romano (PIÑERO, 2007, p. 165). Ainda que existisse 

uma diferença formal entre a estrutura militar romana e a estrutura eclesiástica, 

houve, contudo, um desenho estrutural importado. Conforme nos fala Piñero, 

aconteceu uma estruturação, uma ordenação em três graus: bispos, anciãos e diáconos 

(PIÑERO, 2007, p. 167). Esta ordem triunitária, similar ao dos gnósticos em sua 

estrutura, sofrerá atualizações no transcurso do Idade Média, mas permanecerá 

enquanto hierarquia de graus. Podemos perceber seu eco em 1024, na disputa travada 

por Gerardo com o herege Arras, em que o primeiro reafirmará a ordem em três graus, 

como nos fala Duby, contra a igualdade sem hierarquias propalada pelo segundo 

(DUBY, 1994, p. 51). A ultima ratio foi requerida nesta questão. 

 Se as primeiras heresias, à medida que a ortodoxia assim as reinterpretava, 

estavam mais relacionadas à produção da doutrina da Igreja e à fixação de uma 

tradição, e menos relacionadas às críticas ao poder eclesiástico crescente e ao 

distanciamento das origens, podemos perceber ao longo dos séculos subsequentes a 

inversão desta tendência. Os movimentos heréticos se tornaram mais críticos às 

hierarquias e à estrutura de poder eclesiástico, ainda que não deixassem de produzir 

certas teologias ditas heterodoxas, quando olhadas pela perspectiva da Igreja. 

Enquanto a Igreja fixava sua ortodoxia e fortalecia seu poder, mais os hereges 
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passavam a questionar este poder, ainda que tal crítica implicasse em alguma forma 

de produção de crenças despregadas daquela ortodoxia. 

 Desejamos ressaltar, sobretudo, aquelas “heresias populares”, as que 

“nasceram e inspiraram-se no sentimento popular e não no criticismo teológico; no 

ataque às instituições e costumes eclesiásticos e não na especulação filosófica” 

(FALBEL, 2007, p. 22). Assim, no século XII, Pedro de Bruys (1132) apresenta a tese 

de que a Igreja não é o conjunto de suas instituições, patrimônio e tradições, “mas a 

unitate congregatorum fidelium dos que crêem nos Evangelhos, era o único e 

verdadeiro testemunho apostólico, desprezando todo o resto, inclusive a sua 

hierarquia” (FALBEL, 2007, p. 26).  Por volta de 1164, Hugo Separoni faz severas 

críticas à hierarquia e às doutrinas da Igreja, e “sua doutrina assemelha-se em grande 

parte às ideias expostas mais tarde por Calvino, especialmente a ênfase dada à 

predestinação” (FALBEL, 2007, p. 34). Aqui nos cabe pontuar esta possível origem 

da teologia calvinista da predestinação a partir de uma heresia medieval.  

No início do século XIII, o papa Inocêncio III “tentou estabelecer o imperium 

mundi, sob a hegemonia da Santa Sé, vendo, portanto, no combate à heresia a 

eliminação daquela tendência desagregadora que levaria a criar comunidades isoladas, 

sem contato com o resto da cristandade, promovendo conflitos” (FALBEL, 2007, p. 

43). Mais uma vez, devemos nos ater a esta leitura do poder eclesiástico sobre o 

perigo desagregador de uma heresia que, criticando a unidade da Igreja, busca novas 

configurações das crenças desatreladas ao poder central e centralizador. E tantos 

outros movimentos heréticos igualmente motivados pela opulência de Roma, pelo 

poder hierárquico do clero, pela fluidez moral dos seus sacerdotes, em oposição à 

pobreza daqueles que trabalhavam com as mãos e de quem se requeria uma conduta 

submissa à Igreja e à nobreza, isto é, uma conduta moral de acordo com as doutrinas. 

 Entendemos que devemos destacar o pensamento de Joaquim de la Fiori, que 

entrará em “contradição com o conceito corrente de Civitas Dei in terris” (FALBEL, 

2007, p. 73). Este Abade Calabrês “desenvolveu amplamente um fantástico 

simbolismo numérico e uma profunda interpretação alegórica e tipológica das 

Sagradas Escrituras [...] Segundo ele, as três pessoas em Deus correspondem à três 

épocas diversas (status) da história da salvação” (FALBEL, 2007, p. 73). A primeira 

era, que havia terminado no ano zero, seria a do Pai, marcada pelo conhecimento, pela 

obediência servil, pela prova, pelo temor, seria a idade dos escravos; a segunda era, 

que terminaria no ano 1260 dC. seria a do Filho, marcada pela sabedoria, pela 
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servidão filial, pela ação, pela fé e seria a idade dos filhos; a terceira era, a do Espírito 

Santo, iniciada em 1260 d.C. seria a da inteligência plena, da liberdade, da 

contemplação, do amor, sendo a idade dos amigos (FALBEL, 2007, p. 77). A 

primeira era foi a dos patriarcas e dos reis; a segunda, dos sacerdotes; a terceira, dos 

monges (FALBEL, 2007, p. 76). Aqui nos sugere uma questão: qual a influência de 

Joaquim de la Fiori sobre as concepções de uma história cujo desenrolar está marcado 

por três tempos distintos, sequenciais e progressivos? 

 Por volta de 1207, o teólogo Amaury de Bême diz que “todo cristão é membro 

de Cristo e com ele sofreu o suplício da cruz” (VANEIGEM, 1995, p. 115). Embora 

estas palavras possam nos parecer pouco, para aquele tempo questionava a validade 

da Igreja como meio de salvação, ressaltando o fato que, por meio delas, o pecado é 

uma impossibilidade. É neste caldo de participação do humano no divino que surge o 

movimento herético do Livre Espírito a partir início do século XIII. Margarida Porète, 

que em 1310 é queimada em Paris, diz que “uma pessoa não deve dar ouvidos aos 

pregadores, mas, isso sim, viver segundo os seus próprios desejos” (VANEIGEM, 

1995, p. 117).  

 Por fim, a fim de não nos alongarmos em demasia, retomamos à influência de 

Joaquim de la Fiori. Para Vaneigem, “a doutrina de Joaquim nada de subversivo teria 

apresentado se em certo ponto não se houvesse confundido com a velha esperança no 

reino igualitário dos santos” (VANEIGEM, 1995, p. 122). Em consequência de seus 

escritos, em 1254, Gerardo de Borso San Donnino profetiza “o sumiço da Igreja em 

1260 e o advento duma igreja espiritual e igualitária” (VANEIGEM, 1995, p. 122). O 

que há de ser sublinhado nestas heresias é seu caráter questionador da Igreja. Ainda 

que a Igreja não tenha sumido em 1260, neste ano, surge em Milão uma heresia que 

“reivindicava às mulheres o privilégio de conduzirem a humanidade à Terceira Idade 

e ao reino do milênio” (VANEIGEM, 1995, p. 123), as Guilhermistas. Desde o 

montanismo que desapareceu da cristandade no século VI, que não surgia uma heresia 

que viesse a subverter a ordem masculina. Assim, podemos concluir esta releitura das 

heresias, a qual pretendeu exemplificar este segundo momento da ação da Igreja, que 

tinha como objetivo a contenção e extirpação dos movimentos heréticos dentro da 

cristandade europeia. 

 As hairesis dos cristãos, num primeiro momento, se misturavam às seitas 

outras, não apenas aquelas da Palestina do primeiro século, como as dos filósofos 

helenistas, epicuristas, estoicos, etc. Muitos eram os partidos, cuja diferenciação não 
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se dava por serem filosofias, teologias, políticas, etc., mas pelo teor de suas 

proposições a respeito do cosmos, da natureza, da cidade, dos deuses, etc., a aderência 

a uma verdade. Algumas facções das hairesis dos cristãos, que em sua origem já 

divergiam sobre temas relacionados à salvação e sobre a ordem eclesiástica, pouco a 

pouco, a partir do segundo século, podem convergir na produção de unidade 

filosófico-teológica, tendo como referência a synkrasis entre o Deus gigante dos 

judeus e o monismo grego. O termo hairesis passa a sofrer um movimento semântico, 

deixando de apontar para os partidos que se encontram na cidade, tomando o 

significado coativo àqueles pensamentos que se opõem ou contradizem a ortodoxia da 

Igreja: o resultado do produto da synkrasis. Enquanto se firma como tradição da 

Igreja de Roma, crescentemente procurará impedir o movimento original de outras 

visões de mundo, estas que passarão a ser chamadas de heresias. 

 Contudo, as heresias não servem apenas como demarcador das crenças a 

serem rejeitadas, excluídas, expurgadas da cristandade; antes, se, de um lado, são 

banidas como o negativo da ortodoxia e, assim, marcam a identidade positiva da 

Igreja ortodoxa, da reta doutrina, aquela que se opõe à heterodoxia, ou heresia, por 

outro, contribuem para a formação desta mesma ortodoxia. Haveria, assim, uma 

relação dialética da ortodoxia e da heterodoxia, pois que enquanto esta última é 

combatida e eliminada, também é incorporada, resignificada a partir da tradição já 

fixada. Doutrinas que se fixaram como tradição da Igreja e que definem temas 

trinitários, soteriológicos, eclesiológicos e outros, não apenas foram produzidas no 

confronto com as heresias, como, em alguns momentos, foram realizadas pela 

absorção, se não no todo, pelo menos daquelas partes mais interessantes. Desta 

maneira, o cânon, a hierarquia eclesiástica e política, a ordem cósmica, política e 

doméstica e o poder soberano que funda a Cidade de Deus e dos Homens encontraram 

nesta dialética complexa de expurgo e absorção sua tradição com tendência ao 

enrijecimento. Tradição esta que não fora dada a priori no interior da comunidade dos 

primeiros discípulos de Jesus e Paulo, mas pode ser encontrada nas crenças pagãs e 

políticas de sua época. Ainda mais quando perspectivamos a tradição como 

afastamento do nomadismo abraâmico e aproximação da constituição da política. 

 Se os ataques da Igreja, contando a partir de Constantino com o reforço da 

espada, contra os hereges, num primeiro momento, esteve fortemente vinculado à 

certa força de instauração da lei da tradição, a partir do século XII, não é mais a 

instauração que é a força motriz que produz violência contra os hereges. Parece-nos, 
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no entanto, que podemos pensar em uma certa violência que visa à manutenção da 

tradição da lei, a lei doutrinária, da ortodoxia. Porém, se a posição da Igreja diante das 

heresias move-se a este segundo momento, passando agora a significar não as 

produções teológicas que não se coadunam com as tradições, mas os movimentos 

sociais que rejeitam a opulência e a hierarquia eclesiástica, devemos perceber que as 

heresias são sintoma de um poder que encontra seus limites, que se defronta com o 

esgotamento de sua legitimidade, que se afasta da originalidade abraâmica e se 

referencia na obediência à Lei. A Igreja passa a produzir um conjunto de dispositivos, 

subalternos às doutrinas tradicionais, os quais visam à manutenção do poder, que 

requer obediência à Lei. 

 Se, de um lado, o cristianismo permite-se a referência ao hebreu Abraão, de 

outro, conforme salientaram Leo Strauss e Erich Auerbach, pela síntese agostiniana 

que repudiou o maniqueísmo e o agnosticismo com os dois deuses, implica numa 

manutenção da ordem pela obediência à Lei, tomando como valor a Lei de Moisés. 

Isto implica, como nos dirá Hannah Arendt, numa “concepção imperativa da lei” 

(ARENDT, 2013, p. 55). Mas o exercício do poder exige dos que estão como 

autoridade a legitimidade e é esta legitimidade do poder eclesiástico que está sendo 

posta à prova pelas novas heresias sociais. Uma vez sendo questionada a legitimidade 

do exercício do poder, os bispos utilizam a violência como meio de manutenção 

daquilo que já perderam, o poder, caso concordemos com Hannah Arendt que “a 

impotência gera violência, e, [...] com a perda do poder torna-se uma tentação 

substituí-lo pela violência” (ARENDT, 2013, p. 72). 

 Evidencia-se mais claramente a produção de dispositivos teológicos e 

inquisitórios que visa impedir a progressão da perda de legitimidade do discurso da 

Igreja, até então hegemônico e com pretensão monopolista, pelo menos para as elites 

culturais e para a nobreza, que se beneficiavam dele. Conforme nos relata Jean 

Delumeau, em sua “História do medo no Ocidente: 1300-1800” (DELUMEAU, 2009) 

neste período, podemos perceber na iconografia a exposição mais evidente de Satanás 

e dos demônios, o medo do inferno, a inquisição e as pregações sobre pecado e 

castigo, um movimento que parece objetivar o terror do homem medieval. O medo, e 

não a caridade cristã, toma evidência em um período que anuncia silenciosamente a 

perda de vitalidade do mundo cristão. Mais uma vez, podemos acompanhar Hannah 

Arendt, quando nos fala sobre:  
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o fator autodestrutivo da vitória da violência sobre o poder do que no uso do 

terror para manter a dominação [...] o terror não é o mesmo que a violência; 

ele é, antes, a forma de governo que advém quando a violência, tendo 

destruído o poder, em vez de abdicar, permanece com controle total. Tem 

sido observado que a eficiência do terror depende quase que totalmente do 

grau de atomização social (ARENDT, 2013, p. 72). 

Há um esforço crescente da Igreja em manter o edifício medieval, contando 

com isto com toda sorte de dispositivos de violência, se não de maneira 

indiscriminada, pelo menos mais complexos. 

 Ainda que a perda da legitimidade do discurso da Igreja se mostrasse cada vez 

mais ampliada, conduzindo a um crescente uso da violência institucional, que visava a 

garantir a ordem instituída, isto é, teologicamente fundamentada, há, em 

contrapartida, um movimento de busca de novos discursos que possam manter uma 

ordem política e social. As heresias de então operam como um fundo efervescente que 

tenciona a ordem sólida e fria, a qual busca contê-la, mas que crescentemente lhe 

escapa entre os dedos de ferro. As heresias continuam a pressionar o poder da Igreja, 

ainda que precisem para tanto, tanto quanto a Igreja precisou de Roma, de uma espada 

que viesse lhe dar suporte. 

 Se a heresia assume, então, o discurso crítico à opulência de Roma, com o 

suporte hierárquico de seu clero e sua tradição doutrinária, mesmo que aquela produza 

teologias que suportem seus discursos e ações, haveremos de concordar com 

Vaneigem (VANEIGEM, 1995, p. 90) que para o Protestantismo de Lutero deve ser 

tomado como uma das heresias no século XVI. Mas, diferentemente de inúmeras 

outras, a luterana é uma heresia que haverá de contar com o apoio e suporte da espada 

dos príncipes. A heresia luterana tem a seu favor a espada, na mesma medida em que 

é menos um movimento popular, podendo ser entendida mais como resultante de 

especulações teológico-filosóficas. 

 Podemos sinalizar três aspectos relevantes da heresia luterana. Primeiro, que a 

heresia luterana, em certa medida, retoma o sentido original grego da “hairesis”, que 

passa a valorizar a escolha por uma verdade, que promove a adesão do indivíduo à 

seita335. Mas, também, o protestantismo abandona o sentido de unidade da Igreja e 

recoloca o cristianismo ocidental como um partido religioso entre partidos religiosos, 

                                                        
335 Max Weber perceberá a distinção entre Igreja e seita a partir da diferença entre nascimento e 
escolha. Desta maneira, ao pensarmos a seita como partido, a “hairesis” retoma este sentido original de 
escolha individual pela verdade. (WEBER, 2004b) 
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assim como um grupo entre grupos na sociedade. Tal dinâmica herética, no 

protestantismo, podemos perceber sua aceleração, primeiramente, na proliferação de 

seitas protestantes históricas e mais atualmente na hiperbolização de seitas 

neopentecostais. Segundo, que a heresia luterana parece fazer germinar a formação de 

uma Religião de Estado. Esta relação íntima entre Religião e Estado toma o caminho 

contrário da tradição do Catolicismo, em que a Igreja não estava circunscrita às 

fronteiras. Tal desconsideração pelas fronteiras do poder secular propiciou o contínuo 

conflito de forças entre o poder local, dos nobres, e o poder universal da Igreja. 

Lutero ao subordinar sua “hairesis” ao poder dos príncipes abriu a possibilidade de 

uma religião inscrita no Estado, a ser constituído. A relação entre Religião e Estado 

muda suas referências com o advento do protestantismo e, como poderemos ver mais 

tarde, implicará em diversas configurações, complexas, para o Estado Laico Moderno. 

Terceiro, que a “hairesis” luterana também produziu seus próprios hereges. Estes 

contra quem Lutero se volta são os camponeses liderados por Thomas Münzer, em 

1525, conforme nos fala Ernst Bloch (BLOCH, 1973). E tal qual na relação destrutiva 

e incorporadora entre as heresias e os católicos, a heresia dos protestantes também 

antecipou e inspirou ou abriu caminho para o que passou a ser hábito, “pois foi 

exatamente Thomas Münzer o primeiro entre os reformadores a celebrar o ofício 

divino totalmente em língua vulgar [...] tendo de enfrentar a invejosa sabotagem de 

Lutero” (BLOCH, 1973, p. 21). Ora, segundo Bloch, também os camponeses hereges 

de Thomas Münzer desafiaram o poder constituído e granjearam desconfiança da 

nobreza, assim como de Lutero, fazendo contrastar “o sentimento münzeriano de 

missão, e o paradoxal servilismo de Lutero (BLAOCH, 1973, p. 24). Em outro lugar, 

mas sobre o mesmo acontecimento, Ernst Bloch nos diz que: 
foram, certamente, os camponeses em revolta que tomaram a Bíblia, por 

conta de sua mensagem democrática, e em primeiro lugar, todavia, por 

causa de sua mensagem universal, tornando-se seu livro. Não apenas por seu 

tom amoroso que dali escutavam, mais ainda pela raiva – raiva contra 

Rahabe e Ninrode (“o supremo caçador”, como Thomas Münzer disse, “o 

qual primeiramente outorgou ao homem com a herança de Meu e Teu”)  - e 

por conta do Êxodo da escravidão no Egito. Deixe meu povo ir! Soaram a 

todos os oprimidos, “sem diferença ou distinção de raça ou fé” – como disse 

Thomas Münzer (BLOCH, 2009, p. 12)336. 

                                                        
336 Tradução livre feita pelo autor da pesquisa. 
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 No entanto, neste episódio, a seita dos protestantes também se inspirou e 

incorporou aquela contra quem havia se levantado primeiro: a Igreja de Roma. As 

heresias tomarão o tom de uma dissidência ao poder hegemônico ou às instituições 

prevalecentes, no dizer de Piñero, da Grande Igreja, aquela que passou a deter o 

monopólio da verdade sobre Deus. De seu lado, as heresias cristãs tomaram da Bíblia 

aquele tom abraâmico que se opõe às instituições cuja produção de legitimidade está 

em produzir discursos que favoreçam a dominação de um sobre muitos ou de poucos 

sobre muitos. Os hereges são a parte excluída do uso legitimado da violência e que, 

portanto, não produzem discursos fundantes que justificam a dominação. Isto dito 

para aquelas heresias que não lograram sucesso, pois o cristianismo é a história de 

“hairesis” que, se transformando em Igreja, passam a se valer da força e da violência 

institucional a fim de se imporem como único discurso verdadeiro. Não menos similar 

é, no entanto, o movimento de produção do Estado que, nas palavras de Weber, tem o 

monopólio legítimo do uso de violência. O Estado secular seria caracterizado por este 

movimento instrumental da violência desde a Igreja para si.  

 

3.4 Resistência e ateísmo 

 
Tulcidides dirá que, muito embora as palavras sejam as 

mesmas, elas passaram a significar coisas diferentes 

(PINTO, 2005, p. 19). 

Precisaremos nos permitir certo retorno a um tema já pontuado a fim de que 

possamos avançar sobre a questão de certo ateísmo na antiguidade greco-romana e 

mais adiante seus traços no cristianismo medieval, se é que poderíamos de algum 

maneira falar em ateísmo naquele período. Uma das questões que haveremos de 

retomar diz respeito ao culto às divindades na antiguidade e a segunda é a 

possibilidade de um indivíduo não prestar culto a qualquer deus. Não nos parece, 

contudo, que a crença nos deuses será posta em questão definitivamente na 

antiguidade, pelo menos até o advento do cristianismo. 

Em tal retorno, apresenta-se imprescindível, a fim de nos afastarmos do perigo 

de anacronismo, mantermos presente o fato de que para o homem greco-romano 

antigo não havia separação entre religião, política, natureza e mito, sobretudo quando 

temos presente o fato que tais palavras estavam gravadas com outro teor semântico 

significativamente distinto do que é para nós hoje. Estas matérias, trabalhadas por nós 
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visando uma distinção apropriada, para eles estavam imbricadas. Assim, entender os 

deuses é ler aqueles poetas que tratam os mitos, é perceber a natureza que 

paulatinamente vai sendo entendida como um macrocosmos finito, fechado e 

ordenado, e a cidade como um microcosmos do qual os deuses não estão 

diferenciados e àparte. Conforme nos indica Gerd Bornheim: 
devemos atentar a um rasgo fundamental da religiosidade grega: o homem 

grego não compreende os seus deuses como pertencentes a um mundo 

sobrenatural; deparamos com uma religião que desconhece o dogma ou 

qualquer outro tipo de verdade que não encontre os seus fundamentos na 

própria ordem natural [...] os deuses gregos são reconhecidos em sua 

presença puramente natural na ordem do mundo (BORNHEIM, 2011, p. 

10). 

 Ora, é a natureza com sua ordem que nos permite entender de um lado o 

habitat dos deuses, de outro, certo esgotamento da hipótese deus que levou alguns 

homens a buscar outras explicações possíveis para o ordenamento do mundo no qual 

viviam. No entanto, o que nós chamamos hoje de natureza, como sendo o conjunto 

dos objetos de estudo das chamadas ciências da natureza337, não é, certamente, o que 

aqueles gregos entendiam pela palavra physis. De acordo com Gerd Bornheim, os 

gregos se referiam à natureza como physis, ainda que esta não fosse esta natureza 

como a entendemos hoje. A physis grega está relacionada, originalmente, ao mundo 

vegetal e sua capacidade de fazer surgir, produzir e fazer crescer. Conforme salienta 

Wener Jaeger, a natureza é “a fonte originária das coisas [...] a realidade subjacente às 

coisas de nossa experiência” (JAEGER, 1952, p. 26). Serão, no dizer de Gerd 

Bornheim, três os aspectos fundamentais da physis: 
1a) A palavra physis indica aquilo que por si brota, se abre, emerge, a 

desabrochar que surge de si próprio e se manifesta neste desdobramento, 

pondo-se manifesto [...] a physis encontra em si mesma a sua gênese; ela é 

arké, princípio de tudo aquilo que vem a ser. 

2a) [...] para os gregos [...] o psíquico também pertence à physis [...] a 

presença dos deuses aparece como superior aos homens e ao mesmo tempo 

algo que lhes é próximo [...] a distinção entre a natureza animada e a 

inanimada não tem fundamento algum; tudo tem uma alma. Esta ideia da 

alma, de forças misteriosas que habitam a physis, transforma a esta em algo 

                                                        
337 A aparente circularidade que nos colocamos, ao tentar nomear a natureza como objeto de estudo das 
ciências da natureza, pode ser desfeita ao nos referirmos de pronto às ciências matemáticas, físicas, 
químicas, biológicas, etc. Este detalhamento maior nos apresenta uma segunda dificuldade que é o de 
inscrever a ciência física na natureza, o que demonstra como as palavras se deslocam de seu lugar de 
origem e sinalizam outros significantes. 
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de inteligente, empresta-lhe certa espiritualidade, afastando-a do sem-

sentido, anárquico e caótico [...] À physis pertence, portanto, um princípio 

inteligente, que é reconhecido através de suas manifestações e o qual se 

emprestam os mais variados nomes: Espírito, Pensamento, Inteligência, 

Logos, etc. 

3a) A physis compreende a totalidade de tudo o que é. Ela pode ser 

apreendida em tudo o que acontece [...] além dela nada há que possa 

merecer a investigação humana [...] e a partir da physis pode então aceder a 

uma compreensão da totalidade do real: do cosmos, dos deuses e das coisas 

particulares, do homem e da verdade, do movimento e da mudança, do 

animado e do inanimado, do comportamento humano e da sabedoria, da 

política e da justiça (BORNHEIM, 2011, p. 12-14). 

 Já anteriormente destacamos a característica do cosmos grego como finito e 

fechado, no qual estão os deuses, os homens, enfim, tudo que tem alma e o 

inanimado. Mesmo um princípio transcendente ao humano, como a de um deus por 

exemplo, há de estar inscrito nesta imanência radical, não havendo lugar para uma 

divindade radicalmente transcendental, totalmente outro como o dos cristãos, uma 

coisa que seja incomensuravelmente distinta da physis. O que nos importa salientar 

aqui é, em primeiro lugar, a existência de limites claros, fronteiras para a physis. Esta 

inscreve tudo o que é conhecido e conhecível, segregando o mundo, ou seja, tudo que 

há, e o nada, como aquilo que não é, posto não ser conhecido, ou conhecível; 

segundo, que a physis é ordenada de maneira harmônica, organizando as coisas de tal 

modo que este grande organismo cósmico seja autônomo em si mesmo, determinando 

relações de interdependência entre as partes; terceiro, e consequentemente, alterar 

uma das partes é pôr em risco o todo, isto é, retirar os deuses da physis é, em larga 

medida, desarmonizar a Cidade. 

 Conforme podemos perceber, a transcendência e a imanência não são 

princípios necessariamente excludentes e determinantes no entendimento do que seja 

o fenômeno religioso e nem mesmo o fenômeno ateísta. Os gregos concebiam forças 

e poderes que transcendiam o humano, ainda que fossem imanentes à physis. 

Diferentemente dos cristãos que passaram a crer num Deus totalmente transcendente à 

physis, ou natura, e conceber a vida biológica aos seres criados. Cabe, então, abrir um 

parêntesis para pensarmos na transcendência. 

 Peter Soloterdijk enuncia, em seu “A loucura de deus”, “sete aspectos do 

fenômeno da transcendência” (SLOTERDIJK, 2009, p. 14-22), os quais pretendemos 
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pontuá-los, salientando o fato que este autor acentuará a contraposição entre 

transcendência e imanência.  

1a) Primeiro aspecto da transcendência, ou seu nascimento, se daria por 

conta de um movimento lento, cuja percepção ou observação requer mais 

de uma geração. A ausência de uma comunicação eficaz entre as gerações 

fez com que o “lento tenha sido repelido para a transcendência, isto é, para 

o inobservável”. 

2a) “A transcendência nasce também do desconhecimento do violento”, 

com isto quer dizer que um indivíduo que, estando sujeito a um stress, há 

de dizer que a causa deste lhe foge à racionalidade e à racionalização, 

remetendo-se ao transcendente. 

3a) Tomando o exemplo de Jó, o patriarca da Bíblia, propõe que o terceiro 

aspecto da transcendência se dá quando o Outro se silencia em nossa 

pobreza, nosso estado de miséria, o que nos permite o exercício da 

paciência. Este Outro seria, então, “um conceito fecundo no plano moral, 

que prepara os homens para sua relação com um interlocutor não 

susceptível de ser manipulado”. 

4a) O quarto elemento se pode pensar a partir da metáfora da imunidade, 

ou dos sistemas de combate aos males endógenos. Tais males abrangeriam 

os biológicos, exigindo anticorpos; os sociojurídicos, por meio de 

dispositivos compensatórios tipo crime e castigo; os mágicos, pelo 

encantamento; e o religioso através de “rituais destinados a ultrapassar o 

caos”. 

5a) Se até então a transcendência comportava uma relação naturalista-

materialista com a realidade exterior, o quinto aspecto diz do potencial da 

mente humana em imaginar uma inteligência que ultrapassa a si mesmo. 

6a) A explicação sobre a finitude a partir da experiência da morte é o sexto 

aspecto.  

7a) Por fim, Peter Sloterdijk nos apresenta a revelação como um aspecto da 

transcendência. Para este autor, transcendência pela vida da revelação 

“designa o local de origem de uma mensagem com um caráter vital para os 

seres humanos”, sendo, de certo modo, “uma mensagem do além”. A 

revelação exige uma hierarquia, requer uma relação de senhorio e 

vassalagem, em que deste último se espera recepção e obediência.  
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Embora não devamos de imediato fazer uma leitura crítica de tais proposições, 

buscando perceber as implicações teóricas, entendemos que alguns destes aspectos 

propostos por Sloterdijk dialogam com opiniões daqueles que foram acusados de 

ateus na Grécia antiga, o que nos permite ampliar a compreensão da crítica do ateísmo 

clássico aos deuses. Fechemos nosso parêntesis. 

Os gregos, como apontamos acima, não segregavam a política da religião, da 

physis e do mito, assim, mais uma vez, “o culto aos deuses era parte integral da vida 

do Estado e uma poderosa força coercitiva” (GUTHRIE, 1995, p. 212). Mas, mais do 

que um equacionamento ao problema da intrincada relação entre Estado e o culto aos 

deuses, as divindades tornaram-se um problema nas cidades gregas pré-socráticas. 

Acompanhando as críticas de Platão aos deuses de Homero e de Hesíodo (PLATÃO, 

1996 e GUTHRIE, 1995, p. 215), WKC. Guthrie salienta as dúvidas crescentes que 

pairavam sobre as ações morais das divindades, decorrentes de seus comportamentos 

viciosos, contrapostos a uma tendência de valorização de uma moral cívica distinta 

daquela norteada pelos deuses, presente na cidade democrática, na Atenas de Péricles, 

por exemplo. Os deuses homéricos com suas violências desmedidas, assassinatos, 

mentiras e ardis pouco podiam inspirar um ideal de moralidade requerido pelos 

homens gregos. Assim: 
a crítica aos deuses por motivos morais veio cedo [...] Mitos que 

apresentavam deuses como ladrões, adúlteros, sedutores e glutões já tinham 

sido rejeitados por Xenofonte e Píndaro [...] se assim são os deuses em que 

nos ensinam a crer, ou não existem – é tudo mentira – ou não se importam 

com os negócios humanos e não merecem nem precisam de nossa adoração 

(GUTHRIE, 1995, p. 213). 
 Salienta WKC. Guthrie que Platão, mesmo que fustigasse os poetas com 

severas críticas, chamando-os de mentirosos (GUTHRIE, 1995, p. 215) em suas 

elaborações sobre os deuses, advogava uma teologia necessária à Cidade (PLATÃO, 

1996, p. 379a7). Pontuamos, desta maneira, a relação complexa entre o culto aos 

deuses e a Cidade antiga. Mais além, a imbricada relação entre physis e política, 

sabendo que a “pesquisa desorientada dos segredos da natureza levou alguns ao 

ateísmo, mas para o homem sábio o cosmos intemporal, que ela revela só pode levar à 

concussão que há deus, ordenador inteligente, em ou atrás dela” (GUTHRIE, 1995, p. 

217). Num mundo finito e fechado, em que a physis, a política, o mito e a religião 

estão imbricado e, que se busca um princípio único e universal como fundamento, 
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quer seja um dos elementos, quer seja o ser ou o átomo, prescindir dos deuses causa 

mais problemas do que resolve a questão da crítica à moral divina. 

 Não obstante a tensa relação entre o modelo moral dos deuses homéricos e a 

busca de uma outra moralidade para a Cidade, que se afasta da physis e sinaliza para o 

nomos, a norma acordada entre os cidadãos de uma Cidade, os pensadores sobre os 

quais pairava a desconfiança de serem ateus, sofriam processos e acusações graves, 

provenientes da própria Cidade. Mas a acusação de ateísmo era em grande parte uma 

nomeação genérica para aqueles que punham em questão a ordem política e a 

estabilidade na Cidade, referenciada na physis e nos deuses. Chamar de ateu, naqueles 

dias e naquela cultura podia ser algo equivalente a chamar de herege na Idade Média 

cristã. Lembramos o grande exemplo da condenação que envolveu a acusação de 

ateísmo, que teve Sócrates como réu culpado. Este filósofo foi acusado de impiedade 

e de desvirtuar os jovens, mutatis mutandis, acusaram-no de ateu, mais precisamente, 

“Sócrates é culpado de não reconhecer os deuses que a cidade reconhece e de 

introduzir poderes novos. É também culpado de corromper a juventude” (PLATÃO, 

2008, 24b8-c1). 

Longe de ser ateu, como entendemos o significado de ateu hoje, Sócrates foi 

um homem que questionou o poder na Cidade a partir da tradição da poética que tem 

em Homero e Hesíodo seus modeladores. Cabe ressaltar que este filósofo, conhecido 

pela letra de Platão, virá a ser no cristianismo medieval referência primária e 

essencial, segundo a synkrasis do neoplatonismo com os textos canônicos dos cristãos 

produzida por santo Agostinho. Na Grécia dos séculos VI ao III aC. acusar alguém de 

ateu era expor este indivíduo ao risco de exclusão ou eliminação. Parece-nos que o 

“ateu” estava exposto ao risco de morte ao questionar os deuses. No entanto, era o 

próprio corpo político da Cidade que era assim exposto e este organismo buscava 

excluir ou eliminar os elementos perniciosos à tradição político-religiosa. 

 WKC. Guthrie e Gerd Bornheim podem nos sinalizar com uma relação estreita 

entre o fenômeno grego, isto é, a democracia, a filosofia338 e o ateísmo, contudo, 

parece que tal fenômeno aponta para um movimento que se encaminha para a 

autonomia do humano, que implica em certa “recusa de Deus” (ARVON, 1967, p. 

13), num momento em que este homem vai ao encontro de sua autodeterminação. 

Enquanto recusa a physis habitada por deuses, aquela ordem que lhe é exterior 

                                                        
338 De modo amplo que possa se estender desde os pré-socráticos e os sofistas. 
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perpassada pelo capricho dos deuses, e visa a um nomos, uma ordem imanente ao 

homem, haveria, também, certa “vontade de poder” (ARVON, 1967, p. 13). Este 

movimento desde a ordem transcendente, ainda que imanente à physis, para uma 

ordem imanente ao homem, a recusa de Deus como vontade de poder estaria 

imbricada a uma “paixão da insaciabilidade” (ARVON, 1967, p. 14), isto é, um 

homem que, percebendo nos deuses uma falta de poder em prover a justiça e a 

felicidade, recorre-se a si mesmo visando uma Cidade Justa e Boa. Este movimento 

de recusa, de vontade e de paixão é um movimento que “pode ser professado [...] pela 

classe ascendente que procura fazer triunfar uma nova ideologia [...] ” (ARVON, 

1967, p. 15-16), a do homem que vai ao encontro de assenhorar-se de seu destino. 

Todavia, não de qualquer homem, mas, das classes ascendentes. 

 Haveria, assim, um movimento de certas classes ascendentes, de determinada 

aristocracia grega, de uma elite que entende o dever de autonomia da razão pela via 

democrática e filosófica. Haveremos de ressaltar a possibilidade de que o ateísmo seja 

“em grande parte tributário dos períodos de ruptura e de desmoronamento de valores 

que nessas épocas se produz” (ARVON, 1967, p. 15). Se, de acordo com Henri 

Arvon, ao ateísmo é aberto espaço de possibilidade, em momentos de ruptura e 

desmoronamento de valores, contudo, de acordo com James Thrower, lembrando 

Guthrie, “a filosofia começou quando ‘começou a ganhar força no espírito dos 

homens a ideia de que o caos aparente escondia uma ordem subjacente e que esta 

constitui uma tentativa de explicação dos fenômenos do mundo totalmente oposta à 

da religião” (THROWER, 1982,p. 21). Mas, parece-nos que é plausível a sugestão de 

que o ateísmo dos antigos gregos e romanos ressentia-se de uma elaboração mais 

sistemática e, muito mais, não podendo ser entendido como uma descrença radical 

nos deuses. 

Por esta via, haveremos de concordar com Henri Arvon quando diz que o 

materialismo, stricto sensu, haverá de esperar até René Descartes, no século VII dC. 

(ARVON, 1967, p. 19), mesmo que possamos perceber nos pré-socráticos aquela 

busca pela autonomia de uma razão humana. Aqueles pensadores gregos visavam um 

princípio unificador como a causa de tudo o que é. Assim, Tales de Mileto nos fala da 

água, Anaximenes do ar, Heráclito do fogo, Demócrito tem a inspiração no átomo, 

Anaximandro no indeterminado, Parmênides no ser, etc. (ARVON, 1967, p. 19-20). 

Apesar disto escapava-lhes a alma, a animação, o elemento vital significado a partir 

do “termo genérico hilozoísmo (hylé significa em grego ‘matéria’ e zoé ‘vida’)” 
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(ARVON, 1967, p. 20). Enquanto, nos termos de uma mitologia homérica, mítica, os 

acontecimentos naturais e as paixões humanas estão sujeitas aos deuses, os 

pensadores gregos buscam quer na necessidade impessoal (THROWER, 1982, p. 22) 

do cosmos, quer na liberdade, novas possibilidades de conhecimento das coisas.  

 O atomismo de Demócrito e a “noção epicuriana de ‘desvio’” (ARVON, 1967, 

p. 22) tornam-se centrais no pensamento ateu, principalmente aquele que povoará o 

Renascimento e a Modernidade. Conforme nos fala Henri Arvon: 
o atomismo de Epicuro [...] substitui a vontade dos deuses pelo livre querer 

dos átomos, incita os homens a desinteressarem-se daí por diante de ‘todo 

palavreado mítico’ [...] uma vez que o conhecimento das leis da natureza 

torna supérflua toda intervenção divina, põe-os [...] à margem (ARVON, 

1967, p. 22). 

 Está na possibilidade da liberdade, contra a tragédia da Cidade grega, contida 

nos pensamentos de Epicuro, a abertura para um distanciamento dos deuses e a 

fundação de uma moral autorreferenciada. Devemos lembrar que para Demócrito a 

“origem da religião [...] como fruto do temor do homem perante as maravilhas da 

natureza”, ainda que o mesmo pensador conceda um lugar às orações, como “um 

desejo de encontrar imagens propícias estando, portanto, associada à moral [...] (que) 

se baseie na fé numa força moral proveniente de uma sensação interior de auto-

respeito do homem” (THROWER, 1982, p. 43). Assim, podemos sinalizar o aspecto 

“frouxo” deste ateísmo, que ora questiona a moral e a hipótese deus para o 

fundamento do mundo e ora mantém certa piedade. “Ateu” signo que mais traz o 

sentido de uma ação reativa que catalisa ataques aos que põem em risco a ordem da 

physis, isto é, política e religião, e menos uma descrença em alguma forma de razão 

extra-humana. 

Duas questões haveremos de salientar: primeiro, conforme nos diz Henri 

Arvon, “o hedonismo de Epicuro, de caráter estritamente individualista, tem como 

ideal rejeitar as alegrias vulgares e enaltecer uma sabedoria que consiste em submeter 

as forças cegas das paixões à razão e à inteligência” (ARVON, 1967, p. 24); segundo, 

ainda acompanhando Arvon que destaca a tese de doutoramento de Karl Marx, que 

propõe que as elaborações atomistas de Demócrito e Epicuro reúnem os “‘pensadores 

esclarecidos da democracia (de base esclavagista)’, enquanto ‘a linha de Platão’ 

agrupa ‘as ideologias reacionárias da aristocracia’” (ARVON, 1967, p. 21). Por esta 

via podemos, novamente, suspeitar que a questão do ateísmo na antiguidade mais está 
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relacionada aos poderes na Cidade, do que propriamente à questão das crenças 

religiosas. 

 A filosofia daqueles homens, de Demócrito a Platão, parece que estava mais 

próxima de uma certa crítica à moral dos deuses e seu modelo social, do que uma 

busca por fundamentar uma descrença radical nas divindades. Enquanto que 

Demócrito e Epicuro apontam para uma liberdade individualizada, a de Platão e 

Aristóteles propõem a submissão do indivíduo ao todo, substituindo a physis pela o 

nomos da Pólis. Reiteramos que as acusações de ateísmo mais nos falam da defesa 

das tradições da cidade antiga, do que de uma descrença radical daqueles homens. 

Defesas estas não superadas, mas radicadas em Platão e Aristóteles, assim como em 

Cícero, ainda que permitam certo movimento de afastamento dos mitos e 

aproximação à razão. Quando percebemos que Sócrates é acusado de ateísmo, tal qual 

Demócrito, devemos suspeitar que os motivos e as intenções de tais acusações não 

eram exatamente a questão da religião, mas do ordenamento que incluía os valores 

políticos. 

James Thrower nos aponta as críticas feitas por Werner Jaeger, Etienne Gilson 

e RG. Collingwood às leituras naturalistas, materialistas e ateias apresentadas por 

alguns pesquisadores sobre a filosofia jônica. Ainda que tenham contribuído 

decisivamente para o declínio de uma visão mítica do mundo, também é possível 

percebermos neles uma tentativa de encontrar um outro fundamento para a physis 

(THROWER, 1982, p. 27-29). Importante, mais uma vez, é fazer notar que aqueles 

filósofos foram chamados de ateus e acusados de impiedade, de não serem pios, ou 

piedosos (THROWER, 1982, p. 29-30). Lembramos que a impiedade, que no mundo 

cristão traz a conotação de uma caridade, para aqueles homens, apontava mais para a 

guarda das tradições da cidade: culto aos deuses, honra ao pater familia e observância 

às leis e costumes da Cidade. 

A impiedade, ou o desprezo pelas tradições da Cidade, foi uma acusação 

frequente com que foram atacados aqueles que confrontavam os valores tradicionais. 

Estes “ateus” raramente rejeitaram por completo as práticas religiosas, mas 

praticavam um “ateísmo ‘frouxo’” (BREMMER, 2010, p. 19). Imputar a pecha de 

ateísmo tinha como intenção o descrédito ou a eliminação de adversários. Ora, o 

estreito liame que vincula os deuses e a Cidade pode ser encontrado nas palavras de 
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Sísifo, segundo as fontes de Filomeno em “Sobre a Piedade”339. Nesta, Sísifo diz que 

a passagem do homem de um estado em que viviam como os animais, para um estado 

em que passaram a viver sob leis340, onde a Justiça pudesse refrear o Crime e a 

Violência, exigiu que se inventasse, concomitantemente, o medo341 aos deuses, os 

quais castigariam os indivíduos quando estes fizessem algo em oculto, julgando não 

serem vistos pelos seus concidadãos. Destacamos as palavras finais de Sísifo: “Foi 

assim, penso, que alguém persuadiu pela primeira vez os mortais a acreditar que há 

uma linhagem de deuses” (BREMMER, 2010, p. 27). 

Se para Sísifo os deuses foram uma produção útil às leis da cidade, como uma 

maneira de persuadir os homens à obediência pelo medo e fundar a norma pela 

violência, Sexto Empírico342, segundo citação de Jan Bremmer, teria dito que “os 

deuses tradicionais foram mortais importantes e, consequentemente, deificados pelos 

seus contemporâneos e considerados deuses” (BREMMER, 2010, p. 30). Podemos 

destacar dois caminhos propostos pelos antigos a fim de explicar os deuses: o medo, 

quer seja aquele referenciado nas forças indomadas da natureza, quer seja o medo do 

castigo e punição, ou seja, o medo presente no homem em estado de natureza e o 

medo presente no homem quando em estado civil; e a veneração dos grandes homens 

e seus grandes feitos, como base de uma religião civil greco-romana. 

Mais tarde, no século II dC., foram os cristãos chamados frequentemente de 

ateus. Em 160 dC. o bispo cristão de nome Policarpo foi julgado e condenado por 

uma multidão furiosa, que o acusava de ateu. Em 177 dC., em Lyon, um jovem de 

nome Vécio Epagato, foi morto por ateísmo, mesmo depois de ter buscado explicar ao 

prefeito “que os cristãos eram ‘inocentes de ateísmo e impiedade’” (BREMMER, 

2010, p. 31). Os cristãos no século II são chamados de “atheotatous, ‘os mais ateus’ 

[...] É de fato difícil ver como os pagãos poderiam ter pensado de outro modo, dado 

que os cristãos não tinham templos ou estátuas de divindades e não faziam 

sacrifícios” (BREMMER, 2010, p. 31). Também Werner Jaeger nos fala da acusação 

de ateísmo  que os cristãos foram submetidos, imputação esta que incluía a 

impiedade, uma vez que não sacrificavam aos deuses e não honravam ao rei, 

colocando em desarmonia o cosmos político de Roma (JAEGER, 2002, p. 44). A 
                                                        
339 Citação feita por Jan Bremmer (BREMMER, 2010, p. 26-27). 
340 Passagem esta que nos lembra os mitos modernos de passagem do estado de natureza para o estado 
civil. 
341 Sublinhamos o “medo” como fator fundamental no ordenamento, no nomos político necessário à 
Cidade. 
342 Viveu entre os séculos II e III aC.  
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incriminação dos cristãos, ao serem chamados de ateus, teve fim quando esta religião 

passou a integrar os poderes do Império. 

Mais uma vez, podemos destacar que o ataque aos opositores, aos hairesis 

contra quem se polemizava, sua ultima ratio era declará-lo ateu, assim como na Idade 

Média viria ser acusá-lo de herege. A acusação do pensamento majoritário com 

pretensão de hegemonia sobre aqueles que questionam o poder infundado é lançar 

uma crítica negativa: o ateu como o ímpio, o que deve ser eliminado da cidade pois 

coloca em questão o organização política, o herege como o que não tem a verdade e 

que questiona a economia divina e o sem religião que profana os ritos, questiona as 

produções de verdade. Esta declaração extrema trazia como motivo a impiedade, o 

desvio da tradição, e visava à manutenção da ordem política tradicional. É a Cidade, 

que posta em perigo pela presença de hairesis ímpias, que exige do poder político 

uma ação violenta de eliminação do caos, nomeando seus opositores de ateus, a-teus, 

sem-deus, descrentes, de má-fé. Cabe notar, apesar destes exemplos, que as fontes por 

nós analisadas, contudo, não trazem outros indícios que nos apontem a presença de 

ateus no período que vai do século III ao século XII dC., ressalvada a possibilidade de 

havê-los nestes período.  

É pertinente pensarmos que esta ausência, no mundo cristão europeu, possa ter 

sido possivelmente motivada por alguns fatores: primeiro, por certa ausência de crises 

profundas na sociedade europeia neste período, como disse Henri Arvon (já citado), 

certa ausência de rupturas ou desmoronamentos de valores, o que virá a ocorrer a 

partir do século XII e mais intensamente a partir do XIII, com os escritos de 

Aristóteles que são trazidos pelos sábios muçulmanos pela Península Ibérica, a 

abertura da Europa para as viagens comerciais para a Índia e China; segundo, o 

caráter universalista e os impedimentos implementados pela Igreja para o pensamento 

que não se funde numa ordem teológica, ainda mais, para qualquer pensamento 

desvinculado da crença no Deus criador. Mesmo quando se trata das heresias 

medievais, não encontramos um pensamento herege-ateu.  

Para que possamos ampliar nossa percepção desta ausência e, 

concomitantemente, percebermos a presença de pensamento que questiona a hipótese 

deus como fundamento de um conhecimento possível, tomemos o “Dicionário de 

ateus, agnósticos, sépticos e outros descrentes” (MINOIS, 2012) proposto por 

Georges Minois. A partir dos 648 verbetes presentes nesta compilação, isto é, de um 

inventário de homens e mulheres que, segundo as premissas adotadas por Georges 
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Minois, podem ser considerados ateus, agnósticos, sépticos ou descrentes, agrupemos 

os indivíduos segundo o século em que viveram (mais propriamente, do século de sua 

morte). Esta distribuição amostral interna ao “dicionário de Minois” apresentaremos 

em gráfico abaixo. 

Devemos salientar, que não é possível uma análise comparativa entre os 

períodos, estes que estão separados não apenas pelo tempo, como se diferenciam 

culturalmente, população, etc.  

 
Talvez pudéssemos repartir a presente amostra em estratos temporais que 

permitisse uma abordagem analítica mais homogênea e destacarmos para cada 

período algumas características próprias343: 

1o período – do século VII aC. ao século III aC.: a Grécia com sua  

passagem do mundo homérico para a democracia. Os pré-socráticos, os 

sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles, os estoicos, o epicurismo, e 

outros partidos e grupos, com suas críticas aos deuses da poética 

homérica e a busca de outro fundamento monista para o todo, com o 

distanciamento da hipótese deus; 

2o período – do século II dC. ao século IV dC.: Roma com seu 

pragmatismo, sua ordem militar e jurídica, a República e depois o 

Império. O lento distanciamento dos deuses, como podemos perceber 

na obra de Cícero; 

                                                        
343  Esta repartição proposta pelo autor não implica, igualmente, no acompanhamento de uma 
historiografia mais aceite; antes, a segregação é válida apenas no interior de nossa pesquisa, atendendo 
às demandas do presente trabalho, neste momento. 
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3o período – do século V dC. ao século XI dC.: o Ocidente 

cristianizado, a referência quase que hegemônica a santo Agostinho e 

sua synkrasis do neoplatonismo com os livros canônicos, o mundo 

ordenado e harmonizado segundo a providência do Deus único, o 

monoteísmo trinitário. Haveremos de destacar que para este período 

Georges Minois apresentou apenas três indivíduos: Purandare, filósofo 

hindu do século VII; Abu Tahir Al-Djannabi, pensador árabe; e Abu 

Alalae El Mâari, poeta árabe do século XI. Nenhum deles cristão. É 

importante salientar que, neste longo período, de sete séculos sem 

ateus, agnósticos, sépticos e descrentes no ocidente cristão, podemos 

perceber um tempo fértil para os hereges e suas heresias. Portanto, 

suspeitamos que a ausência daqueles no inventário de Minois, para este 

período, e a ausência de hereges no mesmo inventário, força uma 

descontinuidade que nos furta uma consideração mais apropriada das 

críticas que se fez ao poder, fundado no imbricamento de relações 

entre o poder político e o poder religioso; 

4o período – do século XII dC. ao século V dC.: o retorno dos textos de 

Aristóteles ao Ocidente, provenientes dos escritos em árabe e os 

trabalhos de pensadores como Averróis. O trabalho de são Tomás de 

Aquino e outros visando a harmonizar santo Agostinho diante da 

tensão teológico-filosófica destes escritos; 

5o período – século XVI dC.: a Reforma Protestante e o Calvinismo. O 

Ocidente fendido, as guerras de religião, a verdade passa a ser 

proclamada de Roma e das paróquias protestantes. A verdade única 

que fluía de um único polo e apontava para um único Deus, agora 

passa a ser proclamada de diversas maneiras, em variados locais, 

projetando ortodoxias beligerantes; 

6o período – século XVII dC. e século XVIII dC.: o Iluminismo com 

Descartes, Hobbes, Hume, Spinoza, Locke, Rousseau, Robespierre, e 

tantos outros. As críticas que fomentaram a secularização do Estado; 

7o período – século XIX dC.: o século de Hegel, Marx, Darwin, e por 

que não dizer, Nietzsche. Contrariamente ao que poderíamos esperar, 

se traçássemos uma parábola para traduzir matematicamente estes 

dados, o século XIX foge à curva.  
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8o período – séculos XX e XXI: no qual estamos, respirando ainda os 

ventos e tormentas oriundas dos séculos passados e de tantos 

acontecimentos catastróficos e extraordinários do século XX. Tempo 

em que tantas teses postas por pensadores do passado encontram seus 

limites e ressurgimento. 

 Esta divisão apenas nos possibilita reduzir as diferenças e distâncias, 

favorecendo uma leitura mais circunscrita do fenômeno ao tempo, e reduzindo a 

propensão de uma análise comparativa entre momentos díspares. Permite-nos 

perceber como no período da democracia grega houve uma quantidade maior de 

personagens inventariados, quando comparamos com os séculos imediatamente 

antecedentes a esta democracia, assim como os precedentes. Aparentemente, a 

democracia declinante está relacionada, de alguma maneira, ao declínio quantitativo 

dos pensadores inventariados no período, ou vice-versa. Permite-nos perceber, 

também, que no período romano, República e Império até Constantino, sempre houve 

aqueles que questionaram a hipótese deus. Mas, com a ascensão do cristianismo, a 

partir do século IV dC., notamos uma sensível redução de ateus, agnósticos, céticos e 

descrentes, pelo menos não são conhecidos por meio da literatura pesquisada. Para o 

período cristão, entre os séculos V e XI dC., já pontuamos a ausência de nomes 

inventariados, assim como também o esquecimento daqueles hereges que, de alguma 

maneira, ocuparam o espaço da crítica à produção teológico-filosófica, e como 

questionaram a ordem social, política e eclesiástica.  

 Os ateus, agnósticos, céticos e descrentes inventariados por Georges Minois, 

durante os séculos, têm como marca genérica e significativamente compartilhada a 

crítica à hipótese deus, ou à physis povoada por deuses como ultima ratio 

inquestionável. O monismo dos pensadores antigos se encaminha em prol de um 

fundamento último que não seja teologicamente suportado, mas não se distancia da 

ideia de uma ordem harmônica do cosmos e nem abandona o culto às divindades. A 

crítica à ordem social apresentada por estes pensadores está relacionada, assim como 

promove, ao fim de uma visão de mundo que se torna ultrapassada. Novas questões 

foram, por eles, levantadas e a visão de mundo de então não deu conta de oferecer 

respostas suficientes. 

Conquanto tal crítica se afaste da physis, concomitantemente busca manter a 

ordem harmônica, o que implica numa hierarquia, ainda que ampliada, para a ordem 

social apoiada nas elites aristocráticas e oligárquicas, recusando as ordens 
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monárquicas. Melhor dizendo, na manutenção de um estado pio, aquele que observa 

determinadas tradições de poder, certa relação de inação exercida, agora, pelas elites. 

Ainda que o poder deixe de ser exercido por um, como na monarquia, vindo a ser 

exercido por muitos, na aristocracia e oligarquia, não o é por todos, o que implica na 

contínua dominação exercida por alguns sobre os demais, isto é, de uma minoria 

numérica, sobre uma maioria numérica (artesãos, agricultores, mulheres, crianças e 

escravos). De alguma maneira, podemos perceber que se introduz uma crença na 

legitimidade do poder aristocrático, isto é, dos melhores. Portanto, a quantidade passa 

a estar submetida à qualidade e, assim, a democracia pôde ser entendida como o poder 

daqueles que se diziam detentores da qualidade política, do exercício da cidadania, 

excluindo parcelas significativas da cidade que se viam alijadas da cidadania assim 

expressa. 

Outro trabalho de Georges Minois que merece nossa atenção é sua longa 

“História do ateísmo” (MINOIS, 2004). Deste texto, contudo, pretendemos destacar 

apenas quatro aspectos: seu modelo interpretativo, o qual sinaliza para um processo 

necessário desde a religião até um ateísmo universal; o pensamento da Alta Idade 

Média de viés ateísta; a referência a Epicuro como pensador original para o ateísmo 

libertino; e a possibilidade de percebermos, a partir do século XIII, um movimento 

não estruturado, sem forma conceitual, de crítica e resistência aos poderes político e 

eclesiástico que ocorre a partir das periferias do poder. 

Passemos, primeiramente, à questão do modelo interpretativo. Ao partir da 

noção de “maná” como “uma forma imaterial e ativa, difusa em todos os objetos”, nos 

diz que “a noção confusa de maná é uma espécie de objetivação do sentimento de 

crença em relação do objeto: se o poder é atribuído ao próprio objeto, deriva-se para a 

magia; se ele é atribuído a um espírito que dirige o objeto, deriva-se para o teísmo e, 

portanto, para a religião” (MINOIS, 2004, p. 23). Desta maneira e a partir da noção 

monista contida no maná, a religião e a magia escondem uma mesma origem, não 

sendo, assim, a religião advinda da magia, mas contemporânea a ela. Neste momento 

original, a magia move-se em direção à utilização das forças impessoais da Natureza e 

a religião personaliza tais forças. No entanto, determinado processo, certo 

“progressismo evolucionista”, de ocultamento, parece estar presente aqui (MINOIS, 

2004, p. 25), desde a noção de maná, passando pela magia e pela religião, uma vez 

que o maná tanto é pré-mágico, quanto pré-religioso, desembocando em um pré-

ateísmo.  
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 Esta origem monista está imbricada numa consciência mítica que torna 

imediato o sentido do homem num ambiente que sobre si age e no qual atua. No 

estágio mítico da evolução final para o ateísmo, o homem não conhece nem a magia e 

nem a religião, muito menos o ateísmo, tanto quanto não segrega o profano e o 

sagrado. Esta é uma fase a-religiosa e a-mágica, unitária e mítica. Importante ressaltar 

que “depois desta fase a-religiosa, o momento decisivo é aquele em que emergem a 

razão e a consciência de si, em que intervém a inteligência” (MINOIS, 2004, p. 27), a 

qual segrega, separa, distingue e classifica. A inteligência promove a oposição entre 

sagrado e profano, entre o mito vivido e pensado, promotores da evolução para a 

atitude mágico-supersticiosa e a atitude religiosa, respectivamente estas, por sua vez, 

carregadas de crença e de ateísmo. 

 Na passagem do mito à atitude religiosa, haveria uma elaboração da 

inteligência que o representa, joga com ele e o pensa, produzindo-se, então, um 

discurso religioso, um logos religioso. A organização deste discurso mítico pela 

inteligência religiosa promove a segregação do profano e do sagrado, mas “os 

mantendo ligados por laços eficazes: sacramentos, símbolos e rituais” (MINOIS, 

2004, p. 27). Todavia, a mesma inteligência que organizou o discurso religioso 

também virá, diante da natural evolução discursiva, realizar uma crítica do próprio 

discurso religioso, evidenciando a presença do ateísmo na religião (MINOIS, 2004, p. 

28). Tal evolução haverá, por fim, de divinizar a razão, nomeada no lugar de Deus. 

 As diferentes atitudes religiosas se dariam em função da transcendência divina 

(monoteísmo), ou de sua negação em favor do Grande Todo (panteísmo). Assim 

como da relação hierárquica entre revelação e razão: se a revelação se impõe sobre a 

razão, então estaremos diante das religiões providencialistas e morais, com seus 

dogmas, clero e instituições; se a razão se impõe à revelação, então estaremos diante 

dos deísmos (MINOIS, 2004, pp. 30-31).  

De igual maneira, as atitudes mágicas também se diversificam conforme as 

práticas que elas produzem. A atitude mágica pode ser absorvida pelas grandes 

religiões, isto é, haveria uma introdução de religiosidade popular no corpo das 

grandes religiões; por outro lado, as atitudes mágicas podem rejeitar e ser rejeitadas 

pela religiões dogmáticas, configurando seitas; “um terceiro grupo saído da 

mentalidade supersticiosa e mágica conduz ao esoterismo e ao ocultismo” (MINOIS, 

2004, p. 32). 
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Cada uma destas atitudes, conforme já salientado acima, comporta uma 

evolução ao ateísmo teórico ou prático, em função de ser proveniente da religião ou 

magia. Salvaguardado, porém, que: 
a história do ateísmo não é somente a do epicurismo, do ceticismo libertino, 

do materialismo das Luzes, do marxismo, do niilismo e de algumas outras 

teorias intelectuais. É também a história de milhões de pessoas humildes [...] 

preocupadas pela simples necessidade de sobreviver para se interessarem 

com as questões dos deuses (MINOIS, 2004, p. 35). 

 Para Georges Minois, assim como não é suficiente pensarmos na evolução ao 

ateísmo apenas pela via do trabalho intelectual, exigindo que atentemos para as 

periferias, também não devemos pensá-lo de maneira reativa, ou negativa, apenas 

como rejeição, ou distanciamento das crenças religiosas, pois nas crenças religiosas 

há ateísmo, conforme pontuado. Por fim, o ateu não é o que não crê, mas aquele que 

crê em coisas diferentes que os religiosos e os mágicos creem. 

 Em segundo lugar, desejamos destacar o ateísmo presente nos trabalhos 

realizados por pensadores medievais, principalmente aqueles sob influência dos 

trabalhos de Aristóteles, trazidos à Europa por Averróis. A premissa adotada por 

Georges Minois é que a escolástica medieval, ao racionalizar o trabalho teológico, 

produziu sua própria destruição. O trabalho de Averróis é produzido na linha contrária 

daquele empreendido por santo Agostinho, isto é, busca segregar a fé à razão e, ao 

fazê-lo, introduz, conjuntamente, outras crenças, tais como a da “eternidade do mundo 

material, a incapacidade de Deus conhecer as pessoas e a negação na ressurreição dos 

mortos” (MINOIS, 2004, p. 84). Também lança as bases para o que veio a ser 

conhecido como a “doutrina na dupla verdade”, aquela que propõe que uma é a 

verdade da fé (teológica) e outra a da ciência, racional (filosófica). Se Averróis lança 

os fundamentos da “dupla verdade”, lembra-nos Georges Minois, Alain de Libera 

demonstrará que “Tomás de Aquino é o inventor da fórmula da ‘dupla verdade’” 

(MINOIS, 2004, p. 88). Ora, uma vez que Tomás de Aquino assume o debate com 

Averróis, também passa a dialogar com Aristóteles, de quem se torna divulgador. 

Divulgar Aristóteles é divulgar as teses na eternidade do mundo material, a negação 

da imortalidade individual e o questionamento da providência divina, ainda que a elas 

venha a se opor. 

 Aristóteles, conforme já pontuamos anteriormente, fundamenta sua filosofia 

num mundo finito e fechado, movido por um Motor Imóvel, imanente e contíguo ao 
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cosmos, assim como pensa na relação entre ser e ente pela via do hylemorfismo, isto 

é, a matéria e a forma indissociáveis. Desta maneira, Aristóteles dilui a separação 

divino-humano, assim como do sagrado e do profano, tão caros ao pensamento 

religioso medieval de viés agostiniano, mutatis mutandis, platônico. Tomás de 

Aquino, segundo Alain de Libera (LIBERA, 2013), não apenas inventa a fórmula da 

dupla verdade, como lança os fundamentos para o sujeito cognoscente, aquele que 

tem diante de si a Natureza e mesmo Deus. É neste intrincado movimento promovido 

pela leitura de Aristóteles que as provas da existência de Deus ganham gravidade. 

 Sem que retomemos todas as provas uma a uma, basta lembrar que Tomás de 

Aquino apresenta cinco caminhos para a prova da existência de Deus, tendo como 

referência Aristóteles: primeiro, o da necessidade de um motor imóvel que a tudo 

mova sem ser movido; segundo, o da necessidade de uma causa primeira não causada; 

terceiro, o de um ser necessário por si; quarto, dum ser perfeitíssimo que possui a 

perfeição de todos os seres; quinto, da necessidade de uma inteligência transcendente 

que dê sentido e finalidade ao mundo (MINOIS, 2004, p. 96). As provas da existência 

de Deus trazem duas características: a primeira é de estar suportada por uma 

cosmologia que não é cristã, mas grega, conforme apontamos acima, cujo ápice é 

preenchido por Deus; a segunda, que há de ter um salto qualitativo, uma 

descontinuidade entre o Criador e a criatura, em que de Deus não podemos falar a não 

ser e exclusivamente por analogia, e não por contiguidade. 

 Precisamos apreender a consequência desta dupla proposição. Primeiramente, 

o que seria tal pensamento analógico, presente em Tomás de Aquino. Nesta forma, ao 

homem é dada a possiblidade de falar sobre, por exemplo, a justiça e descrever o grau 

máximo de justiça que a mente humana pode alcançar por meio de nossas palavras. 

Contudo, a Justiça de Deus transcenderia tal justiça máxima humana e aquela apenas 

poder ser percebida, não como um grau acima do máximo, mas como uma Justiça 

qualitativa e transcendentemente além. A justiça divina não é apreendida pela razão, 

pela filosofia, mas recebida por revelação, ainda que possamos, pela filosofia, pela 

razão natural descrevermos analogicamente a Justiça. Conforme nos fala Étienne 

Gilson: 
se se partir dos corpos físicos, chegar-se-á finalmente a provar a existência 

da sua causa primeira, quer seja a de seu movimento, quer mesmo a de sua 

existência, mas não se sairá com isso da física [...] se é a física que cabe 

provar a existência de Deus, o Deus que se alcançará por ela não 
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transcenderá a ordem física; como uma chave de abóboda está contida na 

abóboda, esse Deus estará contido na natureza, ainda que ela se mantenha 

unida graças a ele (GILSON, 2007, p. 738). 

 A questão, então, enfrentada por Duns Scoto, por conta dos escritos de Tomás 

de Aquino, resulta da tensão entre filosofia e teologia. Para este pensador medieval, o 

conhecimento sobre Deus não se pode obter pela razão, porém, por revelação, em que 

razão e revelação não se opõem, mas são incomensuráveis. Enquanto que para Tomás 

de Aquino tanto a razão natural, quanto a revelação, tanto a ciência quanto a fé nos 

permitem conhecer a Deus, para Duns Escoto, “o Deus que pode ser atingido pela 

filosofia nada tem a ver com o verdadeiro Deus” (CHAUNU, 1993, p.97). A 

concepção moderna de que poderíamos atingir Deus por meio da linguagem ainda não 

é pensável naquele tempo, havendo de esperar até Descartes. 

As provas da existência de Deus, a dupla verdade, a razão natural, o sujeito do 

conhecimento, etc., contudo, introduzem uma tensão no Ocidente cristão, tornando 

Deus necessário diante do mundo dado aos sentidos. Tensão crescente que fomenta e 

realiza certa domesticação da transcendência de Deus, que crescentemente é 

transformado em um ente imanente à Grande Cadeia do Ser, isto é, em “transformar 

Deus mais numa criatura do que no criador” (HYMAN, 2010, p.51). Conforme as 

análises de Gavin Hyman, a ideia de um Deus transcendente, possível de ser 

articulado pela linguagem apenas por meio de analogias, é enfraquecida, 

aproximando-o, consequentemente, às coisas do mundo, até que ele mesmo seja uma 

coisa entre coisas, promovendo uma “mudança qualitativa no que é Deus” 

(HAYMAN, 2010, p. 53). O que antes era incomensurável, ao ser incorporado ao 

mundo das coisas assume uma distância quantitativa diante dos outros seres, no dizer 

do mesmo autor (HAYMAN, 2010, p. 53). Deus se torna o grau máximo, ainda que 

inatingível, de uma beatitude, ou valor. Em certo sentido, podemos pensar numa certa 

quantificação de Deus, que agora é tornado imanente, diferindo em quantidade. 

O ateísmo, então, rejeita o Deus necessário e quantitativamente distinto dos 

demais seres. O questionamento da razão aponta para a ordem harmônica do mundo 

conforme a concepção grega do cosmos e adotado pela cristandade, e para aquele Ser 

Supremo e necessário que torna este cosmos possível. Ao questionar e criticar a 

cosmologia antiga, adotada pelo cristianismo, mas agora com um Deus imanente, a 

razão, como ciência, questiona a necessidade do próprio Deus e se este não pode ser 

substituído por leis positivas, calculáveis. Conforme Gavin Hyman: 
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no seio da própria teologia medieval ocorreram certos lances que 

simultaneamente causaram a mudança do teísmo e estabeleceram os 

fundamentos epistemológicos de uma mundividência imanente, unívoca e, 

por conseguinte, em última análise, atéia [...] o ateísmo não constitui 

realmente um desafio externo ao teísmo; foi, em contrapartida, uma 

revolução no seio da própria teologia que deu origem ao ateísmo. O que 

significa defender que as origens do ateísmo moderno são, em última 

análise, teológicas (HAYMAN, 2010, p. 55). 

 Desta maneira, sinalizamos com a possibilidade de a teologia medieval, 

embora sendo pia e fundada na tradição ocidental, ter produzido dentro de si aquilo 

que dizia combater: o ateísmo. Nome este que desde a antiguidade é aquele dado aos 

ímpios, aos que põem em risco a tradicional ordem da Cidade, dos que questionam a 

legitimidade tradicional da dominação. Conforme nos lembra Georges Minois, 

“Thomas More [...] declara que o ateísmo é infame porque tal atitude arruína todos os 

fundamentos da moral e da lei. O ateu não é digno do título de cidadão” (MINOIS, 

2004, p.152). Mas podemos suspeitar que o ateísmo em suas vertentes legitimadas 

renova a tradição de dominação, incrementando eficácia por meio de uma razão 

quantitativa. Embora os ateísmos não racionalizados tenderão a ser excluídos como 

perniciosos à prática política. Tendo isto em vista, passemos, com brevidade, à 

terceira questão: os libertinos do século XVII dC. 

 Os libertinos da primeira metade do século XVII são, seguindo Georges 

Minois, “um bando de pessoas levianas, que procuram simplesmente tirar proveito da 

vida com o pretexto da inexistência de Deus” (MINOIS, 2004, p. 216). Todavia, já no 

fim deste século, o libertino é alguém que recusa as crenças dominantes, é um livre-

pensador, ainda que mantenha uma conduta moral depravada. Ora, os libertinos não 

apoiam suas descrenças em elaborações científicas ou na filosofia de sua época, mas 

no epicurismo (MINOIS, 2004, p. 220). Haveria, então, um credo libertino composto 

por oito itens, a saber: 
1o) existem muitos bons espíritos no mundo e os estúpidos [...]; 

2o) os bons espíritos não creem em Deus, a não ser por conveniência e por imposição 

do Estado; 

3o) um bom espírito é livre na sua crença e não se deixa facilmente prender pela 

crença comum [...] ; 

4o) todas as coisas são governadas e conduzidas pelo Destino [...] ; 
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5o) [...] a Bíblia [...] é um livro delicado e que contém coisas boas. Mas quem quiser 

obrigar um bom espírito a crer em tudo o que lá está escrito [...] isso não passa de 

aparência; 

6o) não existe mais nenhuma outra divindade no mundo além da Natureza [...] ; 

7o) posta a questão de haver um Deus, é conveniente defende-lo para não estar em 

permanentes conflitos com os supersticiosos [...] Tudo o que existe no mundo é 

composto; 

8o) É verdade que para se viver feliz é necessário eliminar e perder todos os 

escrúpulos (MINOIS, 2004, p. 231). 

Além deste credo libertino, destacamos a defesa da não imortalidade da alma, 

que o diabo era uma invenção pueril, uma posição acrística, isto é, que Jesus não 

passava de um homem comum e que a “religião não passa de uma invenção política, 

destinada a manter o povo na obediência” (MINOIS, 2004, p. 233), o que nos lembra 

as palavras, já citadas de Sísifo. É a liberdade absoluta de crença para seus espíritos 

nobres, acima da condição comum, é o que reivindicam os libertinos. Mas, por conta 

desta concepção de liberdade, “os libertinos estão sempre à mercê das peripécias 

político-religiosas [...] Nesta situação instável e movente, os insultos e as calúnias 

jogam muitas vezes um papel importante” (MINOIS, 2004, p. 251). 

Passemos para o último apontamento, sobre a incredulidade nas periferias 

sociais na Idade Média. Georges Minois nos fala de “Raymond de l’Aire, um 

camponês da paróquia de Tignac”, em meados do século XIV, que teria dito que 

“Cristo nasceu ‘na porcaria e na merda, ou seja, através do coito do homem e da 

mulher, como todos nós” (MINOIS, 2004, p. 110). Aqueles camponeses citados, 

segundo Georges Minois, elaboram diferenciações entre religião e magia, questionam 

os milagres e buscam afastar Deus do mundo natural. A ausência às missas e a 

redução da observação aos sacramentos se tornam mais constantes naqueles séculos 

XIV e XV. Por fim, destacamos certo número de fatos retirados por Georges Minois 

dos arquivos judiciários ingleses do início do século XVII, que destacam o 

crescimento dos descrentes em meio às periferias e sua conclusão: “o povo é muito 

menos simplório e muito mais crítico do que a elite pensa”, tendo em vista que todos 

estes casos nos lembram que “a expressão dessas dúvidas e desse ateísmo comportava 

enormes riscos, que iam até a execução capital” (MINOIS, 2004, p. 176). 

O ateísmo, tal qual as heresias, foi em longa medida muito mais um signo de 

oposição às tradições, um signo imposto àqueles que ousaram não tomar a forma do 

poder dominante e buscaram, num dado momento, uma via negativa, de negação 
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desta necessidade pia e, num outro momento, uma via positiva de liberdade de pensar. 

O ateu e o herege trazem o sentido de uma alternativa que apreende a crítica ao 

dogma, lembrando que não poucas vezes esta crítica é originária da própria ortodoxia. 

Crítica oriunda da democracia ateniense e crítica da escolástica ao pensamento 

neoplatônico-cristão. 

Cabe, por fim lembrar, que a crítica ao Estado-Igreja, já na virada do século 

XV para o XVI, se fez em parte em razão das guerras de religião, mas também se fez 

pelo peso do Estado sobre a vida dos indivíduos. Lembrando Henri Arvon, as crises 

de valores podem levar os indivíduos a desenvolverem posturas céticas e agnósticas 

diante das crenças vigentes, ressaltando que, como nos falou Georges Minois, o ateu 

também crê, apenas crê em coisas diferentes do que o religioso.  

 

3.5 Um mundo em fragmentação 

 

O mundo fechado e imutável do cristianismo medieval foi questionado pelos 

hereges, pelos ateus e pelos humanistas. Mas também sofreu rupturas internas 

intransponíveis. A dupla verdade, se não podemos afirmar que seja fundamento e 

referência direta e decisiva, percebemo-la em sua contemporaneidade com o 

fenômeno da divisão do saber entre os sacerdotes e a universidade, conforme Jacques 

Le Goff (LE GOFF, 1998, p. 76) De um lado, a verdade que pode ser dita a partir da 

teologia e pela filosofia (fé e razão), ainda em busca de certa harmonia em vista da 

unidade da fé, de outro lado a produção de saberes que ora se dava pelo clero, ora 

pelos leigos. O poder real, o regnum, neste ínterim realiza movimentos visando a 

ampliação de sua exclusividade no exercício do poder num dada terrtório, afastando a 

Igreja do poder sobre o político344, enquanto os saberes são clivados entre Igreja e 

Universidade 345 . Fazemos notar movimentos concomitantes de segregações e de 

                                                        
344 “[…] o que é fazer política na época universitária? […] No sentido mais imediato do termo, para um 
intelectual da Idade Média tardia, ‘fazer política’ significa escolher entre duas grandes expresses do 
poder medieval: o papado e o Império” (LIBERA, 2004, p. 453). 
345 “De 1200 a 1500, é com a Universidade, no seio da Universidade, em torno da Universidade ou 
contra a Universidade que acontece o essencial do encontro entre intelectuais e política […] A 
Universidade é o terceiro poder na sociedade medieval […] o lugar em que foram formulados certos 
ideais de vida que, condenados pela Igreja, irradiam-se para fora da Universidade, em uma sociedade 
laica, por meio de antigos universitários; finalmente, um lugar de poder específico que, como tal, 
representou o papel de árbitro, de instrumento ou de substituto na vida política daquela época” 
(LIBERA, 2004, p. 448-489). 
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autoidentificação de saberes (teológicos e filosóficos), de lugar de produção de 

saberes (Igreja e Universidade) e de poderes (eclesiástico e nobreza)346. 

Um segundo aspecto é o esgotamento do discurso do Juízo Final, assim como 

o do messianismo milenarista, pelo menos aqueles de cunho religioso. Aquela 

pregação que segregava dos povos, entre os fiéis e infiéis, entre os exércitos de Deus e 

os do Anticristo, de forte teor maniqueísta que ressurge na Europa, parece ter se 

desgastado, contribuindo para a perda de credibilidade do discurso religioso. 

Percebemos uma perda de vitalidade escatológica do discurso religioso cristão na 

Europa, afetando todo o edifício da religião. O discurso do Juízo Final, de certa 

maneira, legitimou a violência das guerras de religião. Se de um lado a expectativa do 

Juízo Final não se realiza, de outro, o contínuo Armagedom se multiplica. 

Um terceiro aspecto é a característica, para não dizermos a “natureza”, de 

produção de saberes desde os gregos, passando pelos romanos e se consolidando nos 

cristãos. Apontamos para todo o peso que havia no conceito de mundo fechado, finito 

e harmônico, mais ainda, organizado. Se hoje podemos ouvir a proposição de 

fragmentação dos saberes e certa autonomia entre os discursos das ciências, desde os 

gregos até os cristãos era imprescindível que todo saber encontrasse uma unidade. Por 

outro lado, era impensável um conhecimento não harmonizado no todo, pois o todo 

antecede as partes. Conhecimento sobre a physis (ou natureza), constituição de uma 

cidade e mitos, ou, produção de discursos de legitimação, estão imbricados e são 

codependentes. Devemos pensar que o dualismo de poder (realeza e clero) e as duas 

verdades devam ser logicamente compatíveis; como deve ser igualmente a unicidade 

do discurso da dupla verdade em Deus. 

As hierarquias são representações de um ordenamento divino, em que o mistério da 

ordem divina é reconhecido na hierarquia angelical e representado na dos poderes 

eclesiásticos e da nobreza347. De igual modo, o Deus que existe, seguindo e segundo a 

teologia natural, também revela uma organização do mundo político348. A noção de 

                                                        
346 “Os anos 1300 seriam marcados por uma imensa atividade literária, cada campo produzindo tratados 
e opúsculos destinados a provar o seu direito por meio da razão e das Escrituras […] Os soberanos 
cercavam-se de ‘juristas’ e de teóricos: a vida política entra no reino da justificação do poder. Podem-
se evocar dois exemplos que mostram bem a ideologia, o método e os argumentos desses consultantes: 
para o papa, Gil de Roma e seu tratado sobre O poder eclesiástico, para o Rei, o anônimo Rez 
pacificus” (LIBERA, 2004, p. 454). 
347 Um exemplo importante nos é possível em Tomás de Aquino, ao partir de evidências dadas aos 
sentidos, pode conceber provas da existência de Deus. 
348 Outro exemplo a que podemos recorrer é aquele da disputa entre o papa Gil de Roma e o rei da 
França, quando o Papa “recorre à concepção dionisíaca da ‘hierarquia’, transposta politicamente na 



 289 

hierarquia, de ordem sagrada das coisas, traz em si a ideia de dissimetria, de 

desigualdade que organiza as coisas segundo esta desigualdade partindo do superior, 

passando por cada elemento da ordem, até chegar ao mais inferior349, mas, tornando 

todos iguais diante do Deus incomensurável. E é exatamente esta ordem sagrada do 

mundo que se naturaliza, que tem em si inscrita a lei natural para onde as coisas 

encontram seu lugar de repouso. Se há um poder divino que inscreve um curso 

natural, há um poder divino correspondente ao milagre, isto é, um ato de “violência” 

no mundo350 que reconduz a desordem para a ordem351.Desta maneira, a hierarquia 

dionisíaca e o “princípio da imediatez” (da violência restauradora da ordem divina352): 
formam um sistema fundado na dissimetria das relações que vão do superior 

ao inferior e do inferior ao superior [...] A articulação dos dois desenha 

então um espaço social no qual o inferior está a uma distância, para ele 

intransponível, do superior, enquanto o superior está igual e imediatamente 

próximo de todos os seus subordinados (LIBERA, 2004, p. 457).  
Podemos, então, a partir da retomada destas condições de possibilidade, 

salientar duas questões. Primeira, que os discursos sobre a Natureza, sobre a Política 

e, também, sobre a Religião, cristã, não são surgidos do nada, antes hão de ser 

entendidos como synkrasis entre a tradição greco-romana e a tradição do Livro 

(Atenas e Jerusalém). A tradição cristã é tradição de tradição, que expurga elementos, 

mantém muitos, modifica alguns e propõe poucos. Todo método e linguagem 

especulativos e um conjunto de termos técnicos foram trazidos da tradição grega, de 

                                                                                                                                                               
instituição de governo de um inferior por um intermediário em função de um superior. Desse modo, o 
político é pensado a partir de uma noção tipicamente teológica” (LIBERA 2004, p. 455). 
349 “Percebe-se aqui que a atitude de alguns modernos que denunciam nas burocracias autoritárias um 
respeito quase religioso pela hierarquia, subestimam e desconhecem o próprio alcance da noção que 
eles utilizam: a ideia de hierarquia é inicialmente religiosa, depois, com o Cristianismo, eclesiástica, 
antes de ser política. A visão hierárquica da ordem política é a politização de uma estrutura 
originalmente religiosa, não a sacralização de uma estrutura originalmente política” (LIBERA, 2004, p. 
455-6). 
350 Lembrando aqui a elaboração de Aristóteles sobre o movimento violento (V => F/R) presente em 
sua Física (ARISTÓTELES, 2002b). 
351  “Assim como Deus pode derrogar o governo natural do mundo com as leis naturais que ele 
estabeleceu e, desse modo, suspender ou modificar milagrosamente o curso natural das coisas, o papa 
também pode, por meio da plenitude de seu poder […] intervir no político para completar nele o que, 
na natureza, seria a ordem do milagre […] Essa aplicação de um modelo quase jurídico da natureza à 
esfera do direito é instrumentalizada pela metafísica, no presente caso, pelo ‘princípio de imediatez’ 
tirada do Liber de causis, princípio abundantemente alegado no século XIII nas controvérsias da 
eucaristia” (LIBERA, 2004, p. 456). 
352  Cabe a nota de que o rei da França, a partir de seu tratado, “Rex Pacificus”, elabora uma 
argumentação contrária a do papa que visava demonstrar a legitimidade da “independência da França 
em relação ao Império” (LIBERA, 2004, p. 458). Para tanto usa da metáfora orgânica como base para 
sua defesa: “Visão hierárquica contra visão orgânica, as metáforas fundadoras do discurso político 
moderna estão postas” (LIBERA, 2004, p. 460). 



 290 

fazer filosofia e política, assim como de seus mitos, e da tradição religiosa e civil de 

Roma, da mesma maneira que da língua latina. O gênio do cristianismo353 foi tomar o 

melhor do conhecimento e da práxis jurídica do mundo antigo e inscrevê-lo, 

primeiramente no grego da patrística e, posteriormente, no latim cristão. O 

cristianismo toma o que de mais refinado havia na filosofia e na política, assim como 

a cosmologia e nos mitos, e realiza uma mistura com a tradição do Livro. Ao fazer 

esta mistura, adota o latim como a língua que melhor representa a divindade, 

subordinando-a o grego e o hebreu. O cristianismo latinizado é civilizado. 

A ordem hierárquica no mundo ou, ainda, a oikonomía cristã é em larga 

medida uma atualização de outros escritos, da cosmologia e da política que surgem na 

Grécia e que são elaboradas, principalmente, por Platão e Aristóteles. O cristianismo, 

em sua modernidade própria, de um lado, trouxe a mais refinada produção de saberes 

do mundo antigo e, de outro, buscou expurgar aquilo que chamou de paganismo. A 

religião cristã ocidental de um lado manteve a tradição cosmológica e política greco-

romana, de outro trouxe a antropologia (o pecado original) e a noção de história 

linear, dos hebreus. Também tomou dos hebreus a utopia messiânica e a desconfiança 

na política como meio de apaziguamento da cidade, entendendo a paz, a justiça de 

maneira transcendente. Como synkrasis não podia mais dizer o que era saber 

apropriado 354  e o que era saber próprio cristão. Num mundo e num discurso 

organizado e harmonizado desta maneira, mais importa o todo do que as partes, assim 

como desfazer de certas partes é promover certa falência do corpo. 

O segundo aspecto que devemos salientar está na segregação radical de Estado 

e Religião promovida pelo cristianismo, a partir do “Dai a César [...] Dai a Deus [...]”. 

Diferentemente das soluções gnósticas e maniqueístas dos primeiros séculos de nossa 

era, o cristianismo não segregou religião e política pela via do bem e o mal, o 

espiritual e o carnal, o que permanece e o que muda, o incorruptível e o corruptível, 

do acima e do abaixo, visando separar-se da política e expurgá-la. O dualismo 

maniqueísta, com suas forças opostas e beligerantes, que contrapunha o espírito e a 

matéria, o Deus do Velho Testamento (Javé) criador da matéria e o Deus do Novo 

Testamento (o Bom Deus) criador do espírito, assim como o monismo greco-romano 

centrado no poder do Estado do guerreiro, foram contrapostos a um dualismo 

horizontal, em que as duas espadas, cooperativamente, exerciam o poder 

                                                        
353 Se quisermos nomear e fazer dai uma síntese, podemos lembrar Agostinho e Aquino. 
354 Dos gregos, dos romanos e dos hebreus. 
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complementar do Estado e da Igreja, mas que encontravam a unidade em um Deus 

radicalmente transcendente. O pensamento cristão conceituou a natureza do poder 

como o espaço de perfeição de uma oikonomia355.  

A cidade antiga como sua religião civil é rearranjada no transcurso dos séculos 

IV ao XVI em que o rei e o bispo passam a coparticipar da instauração da ordem, não 

de maneira, necessariamente, subordinada356. A ordem que organizava o Estado e a 

Religião, confundindo-as, fora substituída por um dualismo não belicoso e nem 

excludente: duas espadas complementares. Ainda que houvesse disputas a partir de 

produção de discursos sobre o direito de primazia do poder, nunca houve um deles 

prevaleceu definitivamente, podendo sinalizar o peso mútuo e a possibilidade de 

simetria entre os poderes, ao longo daquele período. Lembramos que o poder real, a 

espada do rei, cuidava da ordem numa dada jurisdição espaço-temporal, enquanto o 

poder do clero, a espada espiritual, representava um poder sem fronteiras, que 

perpassava reinos e visava a eternidade. O Deus cristão não era o Deus da Cidade. O 

poder que o clero e a Igreja representavam era um poder de fora da realeza e 

incomensurável com ela em suas características, desta maneira, insubordinável ao 

poder real, isto é, deste ou daquele rei. Se de um lado era insubordinável, de outro 

necessitava do gládio para impor ordem: a ordem natural não exclui o movimento 

violento, mas complementam-se. 

Lembramos que o cosmos medieval, herdeiro do cosmos antigo greco-romano, 

segundo a synkrasis com o Gênesis bíblico, criado pelo Criador, mas não da mesma 

natureza que ele, não coextensivo a Deus, tem, também, seu movimento dado pelo 

Logos divino, e este movimento é perpassado e repassado pelas esferas celestes até 

chegar ao espaço sublunar. Deus cria e ordena o cosmos, mas não é imanente a ele, 

ainda que possa, de maneira arbitrária, interferir ali, o que poderá de ser chamado de 

milagre. O cosmos é a prova da providência357 divina ao homem. Também Deus criou 

                                                        
355  Assim, a matéria não é intrinsecamente má, de mesma maneira, o espírito não é o que é 
exclusivamente bom, mas o Bem é Deus e o mal é privação, já dizia Agostino no século IV. O Estado 
Bom é aquele cuja virtude imita a ordem natural criada pelo Bom Deus, e o Estado mal é aquele que se 
volta para a vilania, para a impiedade. 
356 “A problemática cristã da política não reside, em última instância, na definição e na regulação de 
uma relação de subordinação entre o político e o religioso. No fim das contas, a Igreja pode contentar-
se com um poder spiritual e os partidários do imperador são todos teólogos cristãos. O principal 
interesse da problemática do século XIV é tornar pensável pela primeira vez não mais a hierarquia, mas 
a independência ou ao menos a coexistência dos poderes spiritual e temporal” (LIBERA, 2004, p. 464). 
357 “Deus (primeiro autor e motor) é o legislador de todas as coisas […] Quando se estuda a criação dos 
seres, e a sua distinção, quando se considera o cosmos criado em geral, compreende-se facilmente que 
o mundo é governado. A ordem eternal verificada nas coisas em movimento demonstra 
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a Cidade e por meio do direito natural lhe conferiu ordem e movimento, cabendo ao 

homem conhecer as leis naturais e viver segundo tais normas divinas. Mas Deus não 

está na Cidade dos homens e nem em suas leis, antes, transcende-as. Nisto reside a 

combinação do reino divino e da governança humana.  

Assim, entender a passagem para o pensamento Moderno passa pelo 

entendimento das fraturas irremediáveis que a modernidade causou à cosmologia 

antiga que ainda permaneciam no cristianismo. A modernidade questiona a 

cosmologia antiga, mas é ela que organiza e harmoniza o todo cristão medieval. A 

cosmologia cristã medieval é pagã. O discurso teológico cristão estava tão imbricado 

com a filosofia antiga que questionar esta é pôr em dúvida aquela. O Deus/Logos 

transcendente e incomensurável é o Motor que move o cosmos fechado e finito dos 

medievais. Entender tal synkrasis é perceber um movimento que exige o retorno ao 

político da antiguidade, da Cidade e sua autossuficiência providencial, que se buscou 

produzir na Modernidade. Retomar à Grécia e Roma com sua religião civil, aquela em 

que os deuses da Cidade têm certa cidadania, é, também, retornar à beligerância de 

um poder que não permite ser divisível. O poder imanente da Modernidade é um 

poder ciumento. 

Tratar deste movimento do poder, do modelo de exercício do poder, é lembrar 

que o poder é exercício de alguns sobre muitos: dissimetria. Se, nos séculos cristãos 

da Europa, o clero e a nobreza puderam dividir e buscaram, cada um deles, a primazia 

do poder, este, contudo, foi exercido sobre aqueles que produziam excedentes, 

aqueles que trabalhavam com as mãos, na lavoura, na mineração e nas manufaturas. 

Se, na Grécia e Roma, as elites aristocráticas e plutárquicas, e os patrícios dominaram 

sobre os laikós (trabalhadores gregos), as mélissas (mulheres), os xénos (estrangeiros) 

e os doulos (escravos), nos séculos cristãos os trabalhadores, indistintamente, foram 

alijados do poder em nome da essência divina do homem. As hierarquias sociais 

medievais buscaram manter aquela ordem herdada desde antes da Grécia e que entre 

os gregos obtiveram legitimidade metafísica. A segregação entre o mundo inteligível 

e o mundo sensível, o mundo das formas e da matéria, entre o imperecível, imutável, 

incorruptível e eterno, o acima e o abaixo, o mundo perecível, mutável, corruptível e 

temporal da matéria. Se os gnósticos e os maniqueus radicalizaram esta dicotomia e 
                                                                                                                                                               
manifestadamente a existência desse governo, pois todo ser que age o faze em vista de um fim, de um 
bem […] A providência revela um princípio de ordem e medida, imprime uma direção aos atos e 
movimentos (lei natural que faz parte da lei eternal) em vista de seu vínculo, para obrigá-los a agir a 
fim de realizar uma ordem de fins” (RUBY, 1998, p. 46-7). 
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conceberam um dualismo belicoso, a Grande Igreja não “demonizou” a matéria, como 

dissemos acima, mas hierarquizou o mundo pela via da Grande Cadeia do Ser. Não 

nos é estranho que o discurso do Juízo Final seja concomitante ao retorno do 

maniqueísmo ao mundo cristão, pois a Grande Cadeia do Ser configura-se a partir da 

ideia de plenitude, completude e fixidez, isto é, de repouso e continuidade eterna, 

enquanto o Juízo Final reclama uma descontinuidade, um evento, que se justifica 

melhor a partir da beligerância. O Juízo Final introduz a flexibilidade na história.  

O homem, animal racional, conforme se volta à contemplação, à racionalidade 

e afasta-se de seus apetites materiais, carnais, mais se assemelha a Deus e encontra 

nele sua imagem identificando-se com o Bem; mas, de maneira oposta, o homem que 

se volta para os apetites da carne, materiais, afasta-se desta identidade divina358 . 

Enquanto o Papa, os reis e os bispos estão no alto daquela hierarquia, logo abaixo dos 

anjos, pois aqueles se voltam à sabedoria e à oração, os homens que lidam 

diretamente com a matéria estão na base desta. As hierarquias sociais são 

racionalizadas em termos de razão x matéria, contemplação x manufatura.  

Importante frisar, nesta síntese, a resistência a este movimento de dominação, 

legitimado, quer pela via da tradição greco-romano, quer pela via da oikonomia 

dualista cristã, das duas espadas. Procuramos marcar os modelos de resistência 

pacífica, quer numa referência ao culto a Dionísio, quer na retratação das mélissas, 

mas ainda no messianismo não violento e nos grupos heréticos não violentos como 

Tereza de Ávila, Angelus Silésius, e outros que citamos anteriormente. Lembramos 

daqueles movimentos messiânicos utópicos em que esperavam por um mundo ainda 

não experimentado, por uma comunidade que viria, certa singularidade de mundo não 

vivido. Uma experiência singular que buscava romper com a fixidez da dominação.  

Neste momento precisamos nos perguntar o que ocorre com as hierarquias sociais, 

mais ainda, com os referentes metafísicos desta ordem, que nos séculos precedentes 

marcaram a dissimetria e a dominação de uma elite em nome do Bem. As virtudes 

cristãs, substitutas da virtude e piedade romana, que faziam dos nobres e do clero 

imagens a serem reproduzidas, isto é, exemplos a serem imitados em suas qualidades. 

Em que medida a mudança no conhecimento da natureza promoveu mudança na 

ordem social? 

                                                        
358  Não deixemos de lembrar que Cristo é o Logos que se fez carne, o Nous cristianizado, a 
Inteligência, a Razão. 
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As teorias de secularização procuraram enfrentar esta questão do afastamento 

do religioso e buscam explicar as mudanças ocorridas. Procuraremos, a seguir, fazer 

uma releitura destas, que, em larga medida, trabalham com um certo enfrentamento 

dos poderes instituídos a partir de uma economia cristã. Tratar aqui destas teorias nos 

permite uma introdução às transformações que buscaremos descrever no capítulo 

seguinte. Para que o uso do termo “secularização” não seja esvaziado de um qualquer 

conceito, haveria de se distinguir três dimensões que este comportaria: a laicização, a 

mudança religiosa e a participação nas igrejas, segundo Karel Dobbelaere (apud 

ZEPEDA, 2010, p. 133). Se a laicização nos permite demarcar as inter-relações entre 

as instituições religiosas e as sociais, a mudança religiosa nos possibilita a análise dos 

movimentos internos às religiões, e ao que ocorreria entre o indivíduo e as igrejas, 

“referindo-se aos graus de interação normativa dos indivíduos com respeito às 

corporações religiosas” (ZEPEDA, 2010, p. 133). José Casanova distingue três 

diferentes propostas para a secularização, a saber: a primeira, de uma diferenciação 

entre a ordem religiosa e a ordem moderna; a segunda, do declínio das crenças e 

práticas religiosas; e uma terceira da marginalização da religião para a esfera privada 

(ZEPEDA, 2010, p. 133). 

Devemos notar que em meio à modernidade, a religião experimentou um 

processo de fragmentação, conforme já sinalizamos anteriormente. Mas, em tempos 

mais atuais, podemos perceber a inegável “persistência e a efervescência religiosa 

paralelamente a um descrédito da razão instrumental [...] esse novo contexto conduz à 

revalorização do plano simbólico e à necessidade de se dar sentido à vida, elementos 

que estão intrinsecamente articulados em todas as tradições religiosas” (ZEPEDA, 

2010, p. 136).  

Se até aqui pudemos perceber na tradição sociológica inaugurada por Max 

Weber uma alternativa para a tese suave sobre a religião, que nos permite pensar em 

mudanças religiosas diante dos desafios modernos, Fabiana Oliveira (OLIVEIRA, 

2005) retoma a tese weberiana de crescente racionalização do mundo como uma via 

da saída da religião. Assim, “o homem liberto do poder da religião (através do 

processo de desenvolvimento do mundo, que o distanciou do sagrado) estaria 

submetido ao mundo da razão (que o levaria a construir sua própria gaiola de ferro)” 

(OLIVEIRA, 2005, p. 2-3). Tal racionalidade implica num mundo mecânico e causal, 

sob o controle de uma instrumentalidade e burocracia, “encurralando o homem no 



 295 

beco da razão, tendo a sua frente a calculabilidade própria do capitalismo” segundo 

certa ordem econômica determinista (OLIVEIRA, 2005, p. 3)359. 

Tomando referência em Flávio Pierucci, Fabiana Oliveira sinaliza a 

possibilidade de certo “declínio e mercadorização da religião” (OLIVEIRA, 2005, p. 

5). Se da religião se verificaria certo retorno, este, contudo, não pode ser tomado 

como que atualizando seu papel pré-moderno. Antes, reduzida ao seu papel privado, 

não mais relevante para a configuração cultural da sociedade, vê-se afastada de sua 

pretensão monopolista e hegemônica, o que concorre para o pluralismo religioso. A 

religião teria perdido sua “capacidade de exercer influência sobre qualquer âmbito de 

relevância na vida social, limitando-se a esfera individual” (OLIVEIRA, 2005, p. 6). 

A ideia de retorno da religião é neutralizada pelos movimentos de avanço e retrocesso 

marcados por uma tendência em prazo mais alongado, que aponta para o fim 

irreversível dela. Sua presença continuada seria possível pela absorção da religião 

como item de consumo, ou seja, “a religião perdeu o seu papel na vida social, sendo 

reduzida a mais um dos itens do vasto mercado de consumo capitalista e que, sendo 

assim, ela se desmoralizou” (OLIVEIRA, 2005, p. 7). 

No entanto certa crise da modernidade parece ser o fundo que justificaria o 

retorno da religião, contrapondo, assim, os argumentos defendidos até aqui. A crise 

do Ocidente, determinada perda de legitimidade da verdade científica e os fracassos 

do Mercado e do Estado seriam os fatores que fariam retornar as religiões. 

(OLIVEIRA, 2005, p. 8) As religiões remanesceriam como cinco tipos de 

religiosidades destradicionalizadas: “1. Religiões de Humanidade [...] 2. 

Espiritualidades de Vida [...] 3. Religiões Individualizadas [...] 4. Consumismo e 

Instrumentalização da religião [...] e 5. Universalização da Religião [...].” 

(OLIVEIRA, 2005, p. 9) A compreensão destas novas religiosidades passa pelas 

referências na autonomia individual fundada na escolha pessoal, na passagem da 

transcendência para a imanência, de uma antropologia que toma o homem em seu 

valor moral positivo, e de uma vivência menos voltada para o futuro e mais para o 

presente. As liberdades  modernas atuariam como potencializadoras da religião 

                                                        
359 Se o pensamento weberiano marginaliza a religião daquela maneira359, o de Marx, segundo Fabiana 
Oliveira, não veria um fim menos trágico para ela, entendendo-a como ideologia e passível de 
superação histórica. A mesma autora, ao rever as teses de Durkheimer e Toqueville, aponta para o 
caráter, digamos, transcendente da religião, aquele que agregaria os indivíduos em sociedade e 
possibilitaria a conservação das instituições democráticas (OLIVEIRA, 2005, p. 4). Novamente 
estaríamos diante de duas teses antagônicas: aquela que aponta para o fim da religião, quer pela via 
weberiana, quer pela marxista, e aquela que sinaliza para sua manutenção ou permanência.  
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individualizada360. Estas novas formas de crença podem reconfigurar novas maneiras 

de convivência entre a religião e a modernidade. Assim, podemos perceber certa 

“individualização da religião” (IDEM), quer pela via da religião como item de 

consumo, quer pela via do sheilaísmo, ou outras vias.  

A propósito do individualismo e religião, reportemo-nos a um terceiro trabalho 

que parte da emergência do indivíduo como medida e fim da modernidade, 

referenciando-nos no trabalho de Rodrigo Portella, “Religião, sensibilidades 

religiosas e pós-modernidade” (PORTELLA, 2006). Neste, o homem, indivíduo e sua 

racionalidade, teria ocupado o espaço central em substituição ao cosmo sagrado como 

centro, este que tinha o sentido e a norma definidos pela religião. Este movimento 

desde um cosmos sagrado até o humano, como medida e fim, subtrairia o poder das 

religiões, que outrora ofereciam sentido, atribuindo o poder ordenador ao homem. 

Entender a secularização passaria por captar a emergência do indivíduo autônomo e 

livre, em contraponto ao homem religioso submetido às regulações da religião. 

A religião na moderna sociedade contemporânea se estabeleceria por meio da 

experiência emocional do indivíduo361. Desta maneira, se voltaria para maximizar esta 

experiência individual. O indivíduo, como medida e fim, diante de uma religião 

fragmentada e pluralista, exerceria seu direito à escolha autônoma da experiência 

emocional, segundo sua livre vontade. De um lado, haveria um mercado religioso 

oferecendo as mais diversificadas possibilidades de experiências emocionais e, de 

outro, os indivíduos exercendo seus direitos de escolha visando seus autointeresses. A 

religião torna-se item de consumo para satisfazer uma “religiosidade” individualista.  

Esta via que coloca frente a frente o indivíduo e uma pluralidade de ofertas de 

religião permite-nos remeter ao trabalho de Paulo Barreira Rivera, sob o título de 

“Pluralismo Religioso e Secularização” (RIVERA, 2010). Para este autor a 

secularização deve ser entendida “como perda da capacidade de influência social e 

cultural da religião para impor e regular crenças e práticas”, acompanhado por uma 

autonomia da sociedade em relação ao divino (RIVERA, 2010, p. 50). A religião 

cristã, aqui tomada de maneira mais destacada, estaria perdendo seu poder político e 

                                                        
360 Estas novas experiências religiosas podem ser lidas a partir da perspectiva da radicalização do 
individualismo moderno, quando tomamos referências nos trabalhos de Robert Bella, “que considera a 
forma moderna de religiosidade individual: o Sheilaísmo”, esta que afirmaria “sua fé a partir de uma 
religião que ela (Sheila) própria criou, baseada no amor e no cuidado consigo mesma”, sendo possível 
afirmar a existência de um tipo de religião para cada habitante no mundo” (OLIVEIRA, 2005, p. 10). 
361 Rodrigo Portella toma como referência os trabalhos de Danièle Hervieu-Léger (PORTELLA, 2006, 
p. 4). 
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de influência social. Concomitantemente, podemos questionar as teses duras de 

secularização, pois, na América Latina, onde o declínio da religião não se faz sentir de 

maneira ainda não tão marcante, podemos perceber “que o desenvolvimento da 

religião e o desenvolvimento do mundo secular não são processo necessariamente 

contraditórios” (RIVERA, 2010, p. 52). 

No entanto, Paulo Rivera aponta para evidência “de uma visão secular da 

realidade social e da vida cotidiana nas relações sociais” (RIVERA, 2010, p. 70) em 

periferias urbanas brasileiras. A modernidade teria provocado mudanças no papel das 

religiões naqueles espaços urbanos, permitindo que os indivíduos tomassem a religião 

mais em conformidade com seus interesses circunstanciais e menos como princípios 

vitais (RIVERA, 2010, p. 70). Neste contexto de religião, periferia e secularização, há 

um reconhecimento da presença daqueles indivíduos que dizem não ter religião, ou 

não pertencer a uma igreja específica. Contudo, no que tange à questão da religião e 

secularização na periferia analisada, ressalta-se a “visão utilitarista e legítima da 

religião e seus benefícios”, entendendo que as pessoas buscam a religião visando 

inclusão social e benefícios oriundos da pertença a uma rede social e a questão do 

trabalho, ou seja, a religião serve mais em seu viés de utilidade pragmática, do que 

nos benefícios transcendentes.  

Já antes apontamos para a crítica de Peter Berger à tese dura da secularização. 

Em “Secularização e Dessecularização: comentários a um texto de Peter Berger”, 

Cecília Loreto Mariz, apresenta outra tese alternativa daquele pesquisador. A 

dessecularização a partir de uma constatação da força da religião no mundo 

contemporâneo, que busca refutar a tese dura da secularização. Peter Berger critica a 

adoção de uma ideia linear, mecânica e irreversível, para a secularização, percebendo 

a dessecularização como refluxo onde o processo de secularização foi revertido 

(MARIZ, 2000, pp. 26-27) 362 . A dessecularização, todavia, não é um processo 

universal e nem mesmo geral, amplo, presente em todos os lugares onde houve 

secularização, mas é um conceito a ser posto em operação a posteriori, para análise 

de um fenômeno local e já em movimento. Na dessecularização, se daria uma 

reconfiguração, dependendo de cada caso especificamente, um novo papel para a 

religião no cenário da política internacional, incluindo aquele de motivar os 

                                                        
362 Assim, “o que Berger nega não é o processo de secularização em si, mas a crença de que a 
modernidade vá necessariamente gerar o declínio da religião, como um todo nos diferentes níveis, tanto 
social quanto individual” (MARIZ, 2000, p. 27). 
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indivíduos para as lutas sociais, mas não de lhes oferecer uma agenda política 

(MARIZ, 2000, p. 28). Assim, o motor da dessecularização seria uma luta por 

reconhecimento social, por meio do qual os grupos ou populações que se encontravam 

em desvantagens diante da modernidade lograriam sucesso em suas reivindicações ao 

dialogar com os grupos seculares (MARIZ, 2000, p. 29).  

No entanto, grupos religiosos que perderam ou que, num espaço sensível de 

tempo, nunca possuíram prestígio político, também poderiam obter motivos na crise 

da modernidade. A crise de modernidade seria, antes, a crise dos intelectuais diante da 

perda de valores últimos e certezas metafísicas.363 Há nos trabalhos de Max Weber364 

certo ceticismo quanto à possibilidade de homens da ciência em dar conta das 

proposições da modernidade, entendendo que “sua crítica principal é dirigida, não aos 

religiosos, mas àqueles que atribuem à ciência um poder profético e uma capacidade 

de abalizar juízos de valores e princípios morais” (MARIZ, 2000, p. 33). Lembramos 

que o movimento de legitimação, que na modernidade tardia abandona qualquer 

fundamento metafísico, requisitaria da intelectualidade o enfrentamento do destino de 

uma certa época sem certezas. A secularização ao exigir da intelectualidade o 

abandonando o fundamento último, determina o apelo à ultima ratio, ou, à extrema 

ratio. 

Tomemos o trabalho de Olivier Tschannen, “Les théories de la sécularisation” 

(TSCHANNEN, 1992), no qual o autor procura articular diversos conceitos a partir da 

ideia kuhnniana de paradigma365. O paradigma de secularização, adotado, tem como 

base um núcleo com três elementos interdependentes, a saber: a diferenciação, a 

racionalização e a mundanização (TSCHANNEN, 1992, p. 61). Cada um destes 

elementos impactou a religião de uma dada maneira; assim, a diferenciação segregou 

a vida social nas esferas religiosa e não religiosa e por sua vez, a esfera não religiosa 

passou a operar a partir de uma racionalidade própria, com o sentido de racionalidade 

funcional, e a mundianização altera a referência da vida para o mundo 

(TSCHANNEN, 1992, p. 61). 

Seguindo tal conceito de secularização como articulação destes três elementos, 

haveremos de pensar em novos enraizamentos sociais, que se voltariam para a esfera 

privada da vida, assim como para a esfera cultural e política. Também é notável que a 
                                                        
363 “Weber se mostra muito pouco convicto de que a intelectualidade de seu tempo estivesse capaz de 
enfrentar o ‘destino da época’ – de viver num mundo desprovido de certezas” (MARIZ, 2000, p. 33). 
364  Neste momento, a autora passa a ler o texto weberiano “A Ciência como Vocação”. 
365 KUHN, 2006. 
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secularização contém em si, mesmo sendo um movimento de afastamento da religião, 

raízes não seculares, ou religiosas, não implicando, assim, numa necessária - 

linearidade mecânica - desaparição da religião, mas sua transformação 

(TSCHANNEN, 1992, p. 64). Para apreendermos o conceito embutido no processo de 

secularização, teremos que partir do pré-requisito da diferenciação funcional entre 

religião e não religião. 

A consequência direta da diferenciação é a autonomização, processo este que 

realiza modificações nas correlações de forças entre as esferas religiosas e não 

religiosas. A autonomização nos aponta para a perda da capacidade da religião em 

controlar e impor valores e crenças, entendendo que, a partir de então, a religião deva 

“vender” seus “produtos” em meio a um mercado de produtos similares, no qual há 

concorrência (TSCHANNEN, 1992, p. 64). A segunda consequência da diferenciação 

é a privatização, pois, não podendo mais impor à sociedade seus valores e crenças, a 

religião há de se refugiar à vida privada, tornando-se, consequentemente, subjetiva e 

passiva de interpretação pessoal, cabendo ao indivíduo construir suas crenças e 

valores, compondo-os a partir do mercado religioso (TSCHANNEN, 1992, p. 65). A 

terceira consequência é a generalização, isto é, quando os símbolos, valores, normas, 

modelos de comportamento e de interação se diluem na esfera secular, 

desembaraçando-se das premissas religiosas que as fundamentavam originalmente. 

Destes fenômenos, decorrem a pluralização e a fragmentação, redundando na 

multiplicidade de visões de mundo, o que significa que a sociedade não mais encontra 

espaço para uma homogeneidade (TSCHANNEN, 1992, p. 66)366.  

O segundo elemento é o da racionalização, por meio do qual domínios da vida 

social que estavam organizados pela religião passariam a funcionar a partir de uma 

lógica instrumental. A racionalidade instrumental implica na negação completa do 

sagrado, nivelando os significados, aos quais se requer sejam úteis para continuarem 

válidos. Tal racionalidade não se limita às transformações intelectuais, mas tem seu 

impacto mais sensível na vida social, podendo ser percebida na expressão de sistemas 

econômicos, políticos, jurídicos (TSCHANNEN, 1992, p. 67). Advêm desta a 

cientifização e o consequente o abandono da religião como saber sobre o mundo, 

substituído pela ciência como produtora de saberes válidos e legítimos. Da 

cientifização e decorrente da racionalização, percebemos a sociologização, a 

                                                        
366 O autor aponta, como quinta consequência da diferenciação, o controverso paradigma do declínio da 
prática religiosa (TSCHANNEN, 1992, p. 66).  
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racionalidade da ordem social, a qual passa a ser determinada cientificamente, 

implicando em uma engenharia social (TSCHANNEN, 1992, p. 67-68). 

O pluralismo fragmentário e a perda do poder homogeneizante dos 

metarrelatos cósmicos, associado à cientifização como discurso legítimo sobre a vida, 

produzem o colapso da visão de mundo pré-moderno. O mundo fechado e harmônico 

é desfeito em prol de inúmeras possibilidades de sistemas competidores. Em paralelo 

à subjetivação da crença e com os descréditos das cosmovisões religiosas, afrontadas 

pelos discursos científicos, há a promoção da descrença e a dissolução das crenças em 

um mundo sobrenatural, perdendo, assim, o sentido do sagrado. Por fim, com a ação 

conjunta da diferenciação e suas consequências, com a racionalização e suas 

respectivas consequências, verifica-se o fenômeno da mundialização, entendido como 

o processo pelo qual uma sociedade, um grupo ou uma organização desvia sua 

atenção do mundo sobrenatural, para se voltar aos interesses e compromissos deste 

mundo, substitui-se uma ética voltada para o além-mundo, para uma ética mundana 

(TSCHANNEN, 1992, p. 68-69). 

Em “Sacred and Secular”, Pippa Noris e Ronald Inglehart trabalham a teoria 

de segurança existencial, por meio da qual visam demonstrar que pessoas em 

sociedades industriais avançadas tornaram-se mais seculares ao longo dos últimos 

cinquenta anos, enquanto a maioria da população mundial permaneceu com as 

crenças religiosas tradicionais. Para os autores, a religiosidade persiste mais forte nas 

populações com maior vulnerabilidade, em nações mais pobres e estados mais frágeis, 

ao passo que a erosão da religião se deu nos estratos mais prósperos das nações ricas. 

Contrapõe-se à tese dura, sem, contudo, creditar a esta imprecisão preditiva a falência 

na tese da secularização (NORIS e INGLEHART, 2011, p. 3-4). 

Para os autores, a importância da religiosidade persistiria nas populações mais 

vulneráveis, principalmente aquelas dos países mais empobrecidos e expostas a riscos 

de sobrevivência, enquanto as populações dos setores sociais mais prósperos de 

nações pós-industriais e mais seguras são mais secularizadas367. Por secularização 

entendem a sistemática erosão das práticas religiosas, valores e crenças. Os riscos e as 

questões de segurança tanto têm origem sociais quanto naturais, ressaltando que as 

pessoas que, em seus anos de formação, estiverem mais expostas a tais riscos tenderão 

                                                        
367  O confronto é dado entre vulnerabilidade e prosperidade, e não entre falta de escolaridade e 
escolaridade. 
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a uma  religiosidade  mais acentuada ou, no caso de baixo risco, a uma secularidade 

adulta, segundo a tese dos autores (NORIS e INGLEHART, 2011, p. 5). 

A teoria de secularização, desenvolvida por estes autores, toma como base a 

segurança existencial e está suportada por dois axiomas ou premissas. A primeira é a 

de que as nações pobres e ricas ao redor do mundo comportam uma nítida diferença 

quanto à sustentabilidade do desenvolvimento humano e desigualdades 

socioeconômicas, assim como nas condições básicas de vida concernentes à 

segurança humana e vulnerabilidade a riscos, entendendo que a segurança está 

relacionada com certa liberdade diante de diversas formas de risco e perigo (NORIS e 

INGLEHART, 2011, p. 13-14). Os riscos e as inseguranças estão fortemente 

relacionadas com a percepção de uma natureza indomada, assim como dos recursos 

sociais de suporte à prevenção e suporte ao bem-estar, dispositivos estes que reduzem 

a vulnerabilidade dos indivíduos e dos grupos.  

A segunda premissa ou axioma refere-se à tradição cultural. As sociedades 

fortemente ligadas às tradições religiosas tenderão a manter tais referências, enquanto 

aquelas que passaram por experiências de um Estado ateísta, ou antirreligioso, 

tenderão a se afastar mais das religiões. A religiosidade e a secularização estariam 

correlacionadas com a maior ou menor vulnerabilidade e uma cultura mais ou menos 

reportada às tradições religiosas ou antirreligiosas. As nações, os grupos sociais, 

estariam mapeados relativamente entre si de acordo com estes dois axiomas. Este 

trabalho nos permite perceber a heterogeneidade da secularidade e da religiosidade, 

no interior de uma mesma sociedade, em que as desigualdades e as vulnerabilidades 

expusessem os grupos e indivíduos a arranjos distintos. As sociedades não seriam 

secularmente homogêneas, mas heterogêneas, plurais e fragmentárias. A 

secularização nem seria mecânica, nem linear e muito menos homogênea.   
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CAPÍTULO IV – Modernidade: secularização da dissimetria dominante 

 

Este capítulo procurará uma compreensão de dois movimentos em torno do 

conceito de secularização, isto é, o de apropriação pelo poder secular dos bens de 

religião: o de superação e o de manutenção, e vice-e-versa. Buscaremos dialogar com 

os debates em torno da secularização apresentados no capítulo 1, e com o capítulo 2, 

visando salientar as diferenças fulcrais entre o que chamamos de pré-moderno cristão 

e o moderno secular, de um lado, e de outro, algumas tensões nos discursos modernos 

que tanto visam abandonar (destruir) os discursos pré-modernos, como sua 

incapacidade presente de superá-lo. Num primeiro momento buscaremos mostrar 

como o léxico pré-moderno continua vigente, mas aplicando-lhe uma nova semântica, 

o que confere plenamente com o sentido de secularização368. Num segundo momento 

buscaremos salientar como a semântica continua operante, mas com um novo 

léxico369, possibilitando a produção de um Estado soberano à imagem e semelhança 

de Deus, que não mais é crido. Em um terceiro momento procuraremos mostrar como 

o Estado soberano, que tendo como fim sua autopreservação por meio do cálculo do 

poder, tem como seu fundamento último a violência legitimada, que é o atestado da 

ausência de seu poder e autoridade. Por fim, num quarto momento, salientaremos a 

violência que habita e é radicalizada pela e na desigualdade, não apenas naquela do 

poder político, mas, sobretudo, no poder econômico. Pretendemos, neste capítulo, não 

apenas traçar o movimento da secularização como atualização da dominação, por 

outros meios, mas como os limites do poder e suas fissuras, falhas, limites e 

paradoxos. 

 

4.1 Secularização: a destruição d Cosmos 

 

Já pudemos perceber que o mundo medieval, seguindo a tradição aristotélica, 

era finito e fechado, cuja versão cristã dizia-se movido por um Ser transcendente, o 

que significa para nós, incomensurável, ou seja, cujo Ser é substancialmente distinto 

do mundo criado. Não há entre o Criador e a criatura uma solução de continuidade, 

antes, entre o Reino (ontologia) e a Glória (práxis governamental), há descontinuidade 
                                                        
368 Assim, palavras como “experiência”, “providência”, “economia”, “identidade” e outras continuam a 
povoar nosso vocabulário, mas com sentido outro. 
369  Desta maneira, conceitos de “Deus”, “todo”, “unidade”, “poder”, “dominação”, “ordem”, 
“hierarquia”, etc. operam silenciosamente em discursos pretensamente democráticos, igualitários.  
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ontológica. No mundo antigo, aristotélico, havia dois lugares imóveis: a Terra, ao 

centro do Universo, e o Motor Imóvel, além da esfera das estrelas fixas. No entanto, 

na virada do século XV para o XVI, Nicolau Copérnico, retomando intuições de 

alguns gregos pré-socráticos, como Aristarco de Samos, postula a hipótese de que é o 

Sol que está no centro do Universo, de maneira fixa, e a Terra é apenas mais um dos 

planetas (astros errantes), que vagam ao redor deste astro370.  

Esta mudança paradigmática371, ou revolução que culminou no “surgimento da 

nova cosmologia”, como nos fala Alexandre Koyré, substitui aquela geocêntrica 

aristotélica e medieval, por uma heliocêntrica e, posteriormente, acêntrica372. Importa-

nos salientar as inúmeras implicações enumeradas por Alexandre Koyré, oriundas 

desta revolução, ressaltando as “implicações sociais das mudanças espirituais” em que 

se dá “realce à suposta conversão dos espírito humano da teoria para a práxis [...] 

outros salientam a substituição do modelo teleológico e organicista do pensamento e 

da explicação pelo modelo mecânico e causal, que levou, em última instância, à 

‘mecanização da concepção do mundo’” (KOYRÉ, 2010). Ao não refutar plenamente 

tais perspectivas, e apresentar as linhas de sua pesquisa sobre a questão, Alexandre 

Koyré aponta para duas ações fundamentais para: 
a destruição 373  do cosmos e a geometrização do espaço, ou seja, (a) a 

substituição do mundo como um todo finito e bem ordenado, no qual a 

estrutura espacial materializava uma hierarquia de perfeição e valor, por um 

universo indefinido ou mesmo infinito, não mais unido por subordinação 

natural, mas unificado apenas pela identidade de seus componentes 

supremos e básicos; (b) a substituição da concepção aristotélica do espaço, 

um conjunto diferenciado de lugares intramundanos, pela concepção da 

geometria euclidiana – uma extensão essencialmente infinita e homogênea 

[...] (KOYRÉ, 2010, p. 2). 

                                                        
370  “[…] o sistema de Copérnico tinha como principal impacto exatamente um rompimento das 
fronteiras que a tradição traçava entre as diversas disciplinas ditas científicas […] com a destruição do 
cosmos aristotélico destruía-se também o mundo no qual Aristóteles estabelecera sua doutrina da 
ciência que servia de fundamentação para uma classificação hierárquica das disciplinas e dos saberes” 
(MARICONDA, 2004, p. 25). 
371  Caso queiramos utilizar a nomenclatura de Thomas Kuhn, que fala, também, em “revolução 
científica” (KUHN, 2006). 
372 Cabe lembrar aqui que Giordano Bruno propôs um Universo infinito e sem acêntrico e, por isso, foi 
julgado e condenado (KOYRÉ, 2010, p. 38-50). Parece-nos intrigante que Copérnico, com seu 
universo centrado no Sol, tenha obtido complacência dos poderes daquele tempo, enquanto Bruno com 
seu universo acêntrico tenha suscitando tanta animosidade. 
373 “A dissolução do cosmo significa a destruição de uma ideia: a de um mundo de estrutura finito, 
hierarquicamente ordenado, de um mundo qualitativamente diferenciado do ponto de vista ontológico. 
Esta é substituída pela de um universo aberto, indefinido e mesmo até infinito, que as mesmas leis 
universais unificam e governam” (KOYRÉ, ND, p. 18). 
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Observamos uma passagem da linguagem qualitativa, expresso numa 

hierarquia de perfeição, dignidade e valor374, virtude e piedade, para a linguagem de 

cunho quantitativo, expresso pela geometria, pela indiferenciação própria dos 

métodos matemáticos, por meio do qual se pretende diluir a diferença entre os 

mundos supra e sublunar, entre os indivíduos. Devemos, no entanto, preferir certa 

desconfiança de que esta indiferenciação cósmica possa, de fato, ser universalizável, 

isto é, passar dos astros para a destruição das hierarquias sociais. Esta dupla ação 

ainda nos fornece elementos para pensarmos nas questões próprias de um Estado 

Moderno fundado na indiferenciação fundamental entre os cidadãos, contra as 

diferenças tradicionais, se é que podemos, de fato, postular empiricamente assim. Esta 

passagem teria causado: 
a destruição do Cosmos, ou seja, o desaparecimento dos conceitos válidos, 

filosófica e cientificamente, da concepção de mundo como um todo finito, 

fechado e ordenado hierarquicamente (um todo no qual a hierarquia de valor 

determinava a hierarquia de estrutura de ser, erguendo-se da terra escura, 

pesada e imperfeita para a perfeição cada vez mais exaltada das estrelas e 

das esferas celestes), e a substituição por um universo indefinido e até 

mesmo infinito [...] Isso, por seu turno, implica o abandono, pelo 

pensamento científico, de todas as considerações baseadas em conceitos de 

valor, como perfeição, harmonia, significado e objetivo, e, finalmente, a 

completa desvalorização do ser, o divórcio do mundo do valor e do mundo 

dos fatos (KOYRÉ, 2010, p. 6). 

 Intrínseco a tal momento científico da natureza, há uma “tendência coerente 

para a matematização da natureza e sua ênfase concomitante e convergente na 

experimentação e na teoria” (KOYRÉ, 2010, p. 6). Segue um movimento a partir do 

qual o mundo finito e fechado foi destruído em favor de um mundo, se não infinito, 

pelo menos disforme, descentrado e sem fronteiras claras. Importante também fazer 

notar que o conceito de experiência375 sofreu uma mudança conceitual profunda nesta 

passagem. A experiência376 como algo singular, único, irreprodutível, do indivíduo 

                                                        
374 Mais adiante dirá: “[…] alguns historiadores viram seu aspecto mais característico na secularização 
da consciência, seu afastamento de metas transcendentes para objetivos imanentes […]” (KOYRÉ, 
2010, p. 5). 
375 “E a experiência traduz-se essencialmente no facto de se terem cometido e de se terem superado 
muitos erros, de se ter passado por esses erros. Por outras palavras: o ensaio e o erro fazem a 
experiência” (POPPER, ND, p. 31). 
376 “A experimentação consiste em interrogar metodicamente a natureza; esta interrogação pressupõe e 
implica uma linguagem com a qual formulemos as questões, bem como um dicionário que nos permita 
ler e interpretar as respostas. Para Galileu, sabemo-lo bem, era em curvas, círculos e triângulos, em 
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com o Ser, passa a ser um método científico reprodutível, que implica num método 

empírico-indutivo 377 . A ciência como explicação de fenômenos e previsão de 

ocorrências futuras, passa por esta etapa de reprodução de fenômenos até que se possa 

analisá-los tendo em vista uma descrição sintética que os reúna378.  

Se anteriormente dissemos que a experiência no sentido medieval, até mesmo 

na mística, era singular, individualizada, devemos pontuar o sentido de experiência na 

modernidade. Passemos termo moderno “experimentação” em Walter Benjamin, no 

ensaio de 1933, no qual relata a perda da possibilidade de experiência naqueles 

homens que retornaram da Primeira Grande Guerra. Aqueles soldados retornavam 

mudos das trincheiras, “não voltavam mais ricos, mas mais pobres de experiências 

partilháveis” (BENJAMIN, 2012, p. 88). Enquanto os gregos e os bellatores 

buscavam na guerra a glória, portanto, a riqueza de experiência na morte com honra, 

no século XX, a guerra havia empobrecido os homens. Não apenas a guerra, mas o 

“gigantesco desenvolvimento da técnica levou a que se abatesse sobre as pessoas uma 

forma de pobreza totalmente nova [...] (e) essa pobreza de experiência não se 

manifesta apenas no plano privado, mas no de toda a humanidade” (BENJAMIN, 

2012, p. 88). 

 Também Giorgio Agamben (AGAMBEN, 2005) nos lembra que a 

experiência liga-se ao conto, ao relato, à narrativa que exige uma autoridade, alguém 

que tivesse legitimidade para garantir que aquilo que se transmite fosse experienciável 

de maneira singular, que se desse crédito ao dito. Mas, para Giorgio Agamben, estaria 

no uso das drogas o exemplo mais marcante sobre esta diferenciação entre 

experiência e experimentação. Haveria duas experiências com drogas: uma no século 

XIX como contracultura, como experiência de resistência à racionalização total da 

vida, e a outra, do século XX e XXI, como reprodutividade diante da perda da 

capacidade de resistência. Marcante é o fato que “em um certo sentido, a expropriação 

da experiência estava implícita no projeto fundamental da ciência moderna” 

                                                                                                                                                               
linguagem matemática […] que deveríamos falar à natureza e receber suas respostas” (KOYRÉ, ND, p. 
16). 
377 “[…] a designação ‘ciência indutiva’ e a indução … é propaganda de Bacon. O essencial era 
dissocia-la da teologia – mostrar que há algo que não se processa como a teologia. O que se processa, 
dir-se-á, dedutivamente, processa-se dogmaticamente. Em oposição, ele veio apresentar o outro 
método: o da ciência da natureza, ou seja a indução baconiana” (POPPER, NDb, p. 59). 
378 “Uma concepção comum […] é que as teorias dão conta dos fenômenos (ou seja, os processos e 
estruturas observáveis), postulando outros processos e estruturas que não são diretamente acessíveis à 
observação; e que um sistema de qualquer tipo é descrito por uma teoria em termos de seus estados 
possíveis” (FRAASEN, 2007, p. 18). 
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(AGAMBEN, 2005, p. 25), já em Francis Bacon, no século XVII. Enquanto a 

experiência pré-moderna apontava para o singular, o irreprodutível, o privado, a 

experimentação baconiana implica na reprodução que suporta a verdade científica. 

Assim, “a ciência moderna nasce de uma desconfiança sem precedentes em relação à 

experiência como era tradicionalmente entendida” (AGAMBEN, 2005, p. 25). A 

experiência moderna há de ser numérica, estatística, calculável, portanto, uma 

experimentação da alienação do sujeito diante do objeto379. 

 Encontramo-nos com “o programa matemático de Galileu”, o qual “visa 

claramente a matematização da natureza” (MARICONDA, 2004, p. 23). Galileu380 

não apenas introduz este método, com seus instrumentos apropriados (como o 

telescópio e o controle do tempo), como retoma o conceito de “dupla verdade” e o 

tenciona até o limite da ruptura. Posiciona-se pela “distinção entre ciência e fé, 

traçada de modo que o domínio científico fica separado do domínio moral e religioso, 

que a ciência é distinta e independente da moral”, defendendo que “as controvérsias 

científicas devem ser interpretadas à luz do conhecimento humano dos fenômenos 

naturais” (MARICONDA, 2004, p. 28). Há, então, para Galileu duas linguagens: a da 

teologia que cuida da moral e a da ciência, que são as matemáticas, que têm seus 

métodos próprios e o emprego da razão natural para resolver suas questões. 

  Se Galileu “considera a natureza como um livro escrito em caracteres 

matemáticos” e a partir desta consideração afirma seu “ideal de matematização da 

natureza” (MARICONDA, 2004, p. 55), não é pouco recordar que também outros 

setores da sociedade se beneficiaram desta mudança epistêmica. Recordamos que “a 

burguesia mercantil vive do cálculo de pesos, de medidas, de preços e de 

contabilidade, definindo a posição social pela quantidade de posses materiais, ao 

contrário da aristocracia e do clero que definem sua posição e práticas através de 

valorações qualitativas [...] ” (MARICONDA, 2004, p. 38). Se a ciência se desprega 

da teologia, também a economia adota uma linguagem que lhe é útil e eficiente, que 
                                                        
379 Lembra-nos Marcelo Gleiser as motivação pouco científicas e obscuras de Isaac Newton em estudar 
os fenômenos celestes. Seus cálculos visavam, se não apenas, a precisão matemática dos eventos 
apocalípticos, pois “queria desenvolver um método quantitativo para a interpretação das profecias, de 
modo a encaixá-las na história da humanidade”. Segue dizendo que para o grande físico inglês não 
havia distinção entre ciências e religião, mas que, para ele, “o cientista era o intérprete de Deus” 
(GLEISER, 2001, p. 49). Embora o cientista fosse o intérprete de Deus, a linguagem deste Deus, que 
outrora fora o hebreu bíblico, posteriormente o latim cristão, agora passa a ser as matemáticas, estas 
que fazem diluir a experiência, a singularidade, a incomensurabilidade e remete tudo aos seus 
postulados indiferenciáveis. O Deus de Isaac Newton é um legislador que há de garantir que tais leis 
sempre funcionem de maneira normativa e igual. 
380 Viveu entre os anos de 1564 e 1642, na Itália. 
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permite não apenas operações mercantis, como contábeis e industriais381. Podemos 

suspeitar que também na política, na oikonomia política moderna, encontraremos a 

linguagem matemática como fundo desta escritura indiferenciável. 

 Há, contudo, um problema nesta matematização da natureza, pois se na 

matemática podemos falar em pontos, retas, círculos e outros entes abstratos, não os 

encontramos no mundo382 .  Cabe aqui lembrar, da maneira jocosa com que nos 

apresenta Alexandre Koyré, que há “dois mil anos Pitágoras havia proclamado que o 

número é a própria essência das coisas; e a Bíblia havia ensinado que Deus fundara o 

mundo sobre o ‘número, o peso, a medida’. Todos repetiram, ninguém acreditou. Pelo 

menos até Galileu [...]” (KOYRÉ, 1991, p. 277). Dentre estes números, estes cálculos 

e seus controles, está o da matematização do tempo, tão cara à indústria moderna. 

 Já falamos anteriormente sobre as noções sobre o tempo e a eternidade, para 

Platão, Aristóteles e, posteriormente, em Agostinho. Tomemos o tempo como 

linguagem de controle e menos como uma questão metafísica. No caso dos antigos a 

formulação cíclica do poder, e certa expectativa de retorno à era de ouro; nos hebreus 

e cristãos a formulação linear do tempo e com isso a possibilidade de expectar um 

Juízo Final ou aguardar um messias. Em qualquer um dos casos, ao se tratar de 

tempos míticos, não cabia a precisão na casa do minuto, do segundo, do milésimo de 

segundo. Antes, pelo contrário, é a própria imprecisão que abre à experiência do 

aguardo. Em sociedades pré-modernas se dava muito mais valor à permanência, à 

continuidade, à estabilidade, do que a mudança, portanto, o controle do tempo, assim 

como o controle da mudança não interessava. Ainda que não prioritário, as sociedades 

pré-modernas, antigas e neolíticas, conforme vimos, estabeleciam certos controles 

sobre os ciclos vitais, traduzindo-as em tempo. 

A demarcação das estações e das festividades, naquela antiguidade, era 

responsabilidade dos sacerdotes, mas com o advento do Estado, os calendários 

passaram a ser estabelecidos pelo poder soberano do rei (ELIAS, 1998, p. 45). 

                                                        
381 Um quantidade X de maçãs custa uma quantidade Y de quantidade monetária, independente de 
quais maças sejam postas nas cestas; assim como uma quantidade Z de horas trabalhadas numa linha de 
produção industrial “vale” W quantidade monetária, independente de quem realiza o trabalho.  
382 “De fato, realizar uma física no nosso sentido – e não no sentido que Aristóteles deu a esse vocábulo 
– significa aplicar ao real as noções rígidas, exatas e precisas das matemáticas, e, em primeiro lugar, da 
geometria. Um empreendimento excessivamente paradoxal, pois na realidade, o empreendimento da 
vida cotidiana, em meio ao qual vivemos e existimos, não é matemático. Nem mesmo matematizável. 
Ele é o domínio do movediço, do impreciso, do ‘mais-ou-menos’, do ‘quase’ […] Daí resulta, que 
tentar aplicar as matemáticas ao estudo da natureza significa cometer um erro e um contra-senso” 
(KOYRÉ, 1991, p. 272). 
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Todavia, “o uso de relógio com o objetivo de medir puros processos físicos só teve 

início com Galileu, e podemos até dizer que foi introduzido por ele” (ELIAS, 1998, p. 

85). Assim, seguindo a tendência galilaica, “como a própria natureza, o ‘tempo’ foi 

cada vez mais matematizado” (ELIAS, 1998, p. 86). Neste ponto, podemos sinalizar o 

efeito do tempo matematizado como dispositivo de controle e dominação sobre o 

trabalho. O tempo-ciência, que descreve e prescreve, que diz da produtividade e 

determina o que se espera do trabalhador, o tempo da experimentação, da reprodução 

ao infinito de processos burocráticos, o tempo taylorista e stalinista.  

 Cabe uma nota de passagem sobre a importância dos trabalhos de Lucas 

Pacioli, que formalizou o conceito contábil de partida dobrada, alterando e permitindo 

o controle das contas e o balanço econômico-financeiro, não apenas de empresas, 

como também dos Estados. Max Weber, segundo os trabalhos de Alfred Plummer383 e 

de acordo com citação feita por Alexandre Schwartsman 384 , teria dito que “a 

contabilidade monetária atinge o mais alto grau de racionalidade como meio de 

orientação da atividade econômica pelo cálculo quando toma a forma de contabilidade 

do capital”. Parece-nos digno de nota que Lucas Pacioli, considerado o pai da 

contabilidade moderna, viveu entre os anos de 1445 e 1517, na Itália, tendo entre seus 

alunos, em Milão, Leonardo da Vinci385.  

 No entanto, se o tempo pode ser matematizado e posto a funcionar como um 

dispositivo de prescrição de rotinas e controle sobre o trabalho, sobre a produção de 

excedentes, o que poderíamos pensar sobre a identidade. Poderia a identidade sofrer 

igual mudança e ser matematizável? Contudo, antes, deveríamos perguntar: quem é o 

cidadão de Atenas? Em outras palavras, como identificar um ateniense? O primeiro 

movimento de identificação é afastarmo-nos do conceito de indivíduo, tal qual 

intuímos hoje. O cidadão ateniense da democracia, conforme já pontuado em 

momento anterior, deveria ser nascido em Atenas, de pai e mãe atenienses, homem, 

livre para a prática política e que participasse da elaboração das leis e as cumprisse. A 
                                                        
383  Informação extraída de, 
<http://books.google.com.br/books?id=mN8O1AmbaTIC&pg=PA210&lpg=PA210&dq=luca+pacioli+
max+weber&source=bl&ots=ew9ppHukPR&sig=42_JUr4B4XPESB4p6BDm-2f0hco&hl=pt-
BR&sa=X&ei=IQ8sVPaELIWWgwSxoYDIAw&ved=0CCUQ6AEwAQ#v=onepage&q=luca%20paci
oli%20max%20weber&f=false>. Segundo fonte: PLUMMER, Alfred. Review of Max Weber (in) 
General Economic History: Economic Journal, n. 38, 1928, p. 465, em 01/10/2014. 
384  Informação extraída de, 
<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/alexandreschwartsman/2014/10/1525222-a-marca-da-
maldade.shtml>, em 01/10/2014. 
385  Informação extraída de: 
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/seminario/renascenca/pacioli.htm>, em 01/10/2014. 

http://books.google.com.br/books?id=mN8O1AmbaTIC&pg=PA210&lpg=PA210&dq=luca+pacioli+max+weber&source=bl&ots=ew9ppHukPR&sig=42_JUr4B4XPESB4p6BDm-2f0hco&hl=pt-BR&sa=X&ei=IQ8sVPaELIWWgwSxoYDIAw&ved=0CCUQ6AEwAQ#v=onepage&q=luca%20pacioli%20max%20weber&f=false
http://books.google.com.br/books?id=mN8O1AmbaTIC&pg=PA210&lpg=PA210&dq=luca+pacioli+max+weber&source=bl&ots=ew9ppHukPR&sig=42_JUr4B4XPESB4p6BDm-2f0hco&hl=pt-BR&sa=X&ei=IQ8sVPaELIWWgwSxoYDIAw&ved=0CCUQ6AEwAQ#v=onepage&q=luca%20pacioli%20max%20weber&f=false
http://books.google.com.br/books?id=mN8O1AmbaTIC&pg=PA210&lpg=PA210&dq=luca+pacioli+max+weber&source=bl&ots=ew9ppHukPR&sig=42_JUr4B4XPESB4p6BDm-2f0hco&hl=pt-BR&sa=X&ei=IQ8sVPaELIWWgwSxoYDIAw&ved=0CCUQ6AEwAQ#v=onepage&q=luca%20pacioli%20max%20weber&f=false
http://books.google.com.br/books?id=mN8O1AmbaTIC&pg=PA210&lpg=PA210&dq=luca+pacioli+max+weber&source=bl&ots=ew9ppHukPR&sig=42_JUr4B4XPESB4p6BDm-2f0hco&hl=pt-BR&sa=X&ei=IQ8sVPaELIWWgwSxoYDIAw&ved=0CCUQ6AEwAQ#v=onepage&q=luca%20pacioli%20max%20weber&f=false
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/alexandreschwartsman/2014/10/1525222-a-marca-da-maldade.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/alexandreschwartsman/2014/10/1525222-a-marca-da-maldade.shtml
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/seminario/renascenca/pacioli.htm
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identidade do ateniense lhe era fornecida heteronomamente, mas de maneira 

qualitativa. Platão busca a identidade no Mundo das Ideias e, de certo modo, do lugar 

social do indivíduo na Pólis, não apenas pela contemplação, mas igualmente no de 

rememoração e conformação. Aristóteles além de adotar as teses identitárias definidas 

no período de Péricles, acrescentaria a tese teleológica para tanto, isto é, a identidade 

como a causa final do homem, seu lugar de repouso. Desse modo, poderíamos 

legitimar a escravidão, pois o escravo é aquele cujo lugar de repouso é ser doulos, 

assim como do cidadão, o zóon politikós. 

 Em Roma, a identidade relaciona-se com a personalidade, isto é, uma questão 

jurídico-social. Conforme nos fala Giorgio Agamben, “persona significa na origem 

‘máscara’ e é através da máscara que o indivíduo adquire um papel e uma identidade 

social” (AGAMBEN, 2009, p. 61). A identidade reporta um indivíduo a sua gens (a 

sua estirpe) e esta posicionava-o nos ritos sociais e passou a “significar a capacidade 

jurídica e a dignidade política do homem livre” (AGAMBEN, 2009, p. 61). Assim, o 

escravo não tinha identidade, personalidade jurídico-social. Agamben nos diz que a 

máscara, a persona, identifica o indivíduo e este busca uma máscara que possa lhe 

conferir um reconhecimento social. Tanto em Atenas, quanto em Roma, a identidade 

exige algo como uma máscara, a algo que personifique o indivíduo. A identidade 

transcende o indivíduo e lhe perpassa. 

 No cristianismo, a identidade de um indivíduo também lhe é conferida de fora, 

certa heteronomia para a identificação dele com o Bem. O indivíduo e o sentido de 

individualidade assumiriam um campo de debates crescentes, muito mais ainda em 

Tomás de Aquino que encontra a identidade em Cristo. O homem foi criado para ser 

“imagem e semelhança de Deus”, conforme podemos ler no Gênesis bíblico, mas o 

pecado original maculou esta imagem, dessa forma, o retorno da alma humana a Deus 

passa por uma identificação com o Filho. A oikonomia cristã é política, mas o é 

também identitária, que tanto há de definir a posição do homem na Grande Cadeia do 

Ser, como a do indivíduo na hierarquia social: clero, nobreza, trabalhadores. 

 Sem que possamos trabalhar todas as questões referentes à identidade do 

indivíduo na Modernidade, devemos apontar para um movimento em que, partindo da 

concentração do poder no Estado e das articulações territoriais e populacionais que 

colaboram na formação da soberania do Estado, a identidade passa a ser conferida 

pelo Estado ao indivíduo. Conforme nos fala Giorgio Agamben, “na segunda metade 

do século XIX, as técnicas de polícia conhecem um desenvolvimento inesperado, que 
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implica uma transformação decisiva do conceito de identidade” (AGAMBEN, 2009, 

p. 63). Agamben trata da substituição das identidades conferidas pelas máscaras 

sociais pela identificação por meio de marcas de polegares, as digitais386. 

 Três questões devem ser levantadas neste momento. A primeira, que se refere 

ao tema que nos trouxe aqui, ou seja, a identificação de digitais com um número, pois 

as marcas colhidas e grafadas pela polícia são associadas a um código numérico, que 

no Brasil conhecemos de Registro Geral (RG) e chamamos de Carteira de Identidade. 

A segunda, é um registro identitário numérico fornecido primariamente pelo Estado, e 

também por entidades de controle que trabalham em paralelo com o Estado 387 . 

Terceiro, e aqui voltamos a Agamben, as consequências da identificação biométrica e 

biológica em que a identidade não traz consigo uma ética388. O indivíduo no passado 

obtinha sua identidade socialmente determinada e se identificava com ela e nela, no 

tempo da biologia e biometria, a identidade prescinde das máscaras sociais, pois era 

dada numa relação arbitrária entre números e digitais (AGAMBEN, 2009, p. 67). 

Uma identidade numérica conferida por um Estado que visa o controle de sua 

população parece suspender as relações éticas. 

 Se, aparentemente, demos um longo salto desde a identidade pré-moderna 

diretamente para a identificação numérica foi apenas para marcar certa correlação 

entre a matematização da natureza com a matematização do homem. Dizer isto 

poderia transparecer num primeiro momento que haveria um fosso intransponível 

entre o homem e a natureza. É a destruição 389  que precisamos enfrentar. Na 

cosmologia aristotélica390 cristianizada, o homem ocupava uma posição singular na 

Grande Cadeia do Ser, como animal racional (matéria e forma). Esta ordem cósmica 

dos seres caracterizava-se por ser contínua, plena e fixa, além de (segundo a crença 

                                                        
386 “Pela primeira vez na história da humanidade, a identidade deixava de ser a função da ‘pessoas’ 
social e do seu reconhecimento, mas passava a sê-lo de dados biológicos [...] o que define a minha 
identidade e a minha reconhecibilidade são agora os arabescos insensatos que o meu polegar coberto de 
tinta deixou numa folha papel de um serviço da polícia” (AGAMBEN, 2009, p. 65-66).  
387 Neste momento, podemos citar, para o caso brasileiro, de um conjunto enorme de números que um 
indivíduo é submetido a fim de lhe conferir a identidade: RG, CPF, Passaporte, PIS/Pasep, Carteira de 
Trabalho, CNH, Título de Eleitor, por último mas não finalmente, as ordens de classe como OAB, 
CREA, CRM, etc. 
388  “O essencial da matemática é que nela temos sempre de nos desfazer do caso particular e 
igualmente de todos os tipos específicos de identidade […] Matemática é o pensamento movendo-se no 
âmbito da completa abstração a partir de qualquer caso particular de que se está falando” 
(WHITEHEAD, 2006, p.37). 
389 A fim de usarmos uma terminologia aplicada por Alexandre Koyré, apresentada anteriormente. 
390 Devemos gravar o fato de que se trata de um mundo antigo o qual a Idade Média tornou-se 
tributária. 
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cristã) ser criada em seis dias, marcada por uma descontinuidade ontológica entre 

Criador e criatura. A ordem dos seres, contudo, traz a marca, na natureza, da 

oikonomia divina. 

 Os trabalhos de Charles Darwin ao longo do século XIX e, portanto, 

contemporâneo à identificação biométrica, serão um golpe no conceito de fixidez da 

Cadeia do Ser. A ideia de um “continuum” está implícita nesta ordem hierárquica, que 

traz consigo uma visão estática da natureza, mas, “a partir desse contexto 

essencialista, Darwin retoma o princípio de “continuum” e, no entanto, 

contrariamente a ele, introduz uma explicação dinâmica e causal sobre os supostos 

intervalos entre as diferentes espécies” (ARAÚJO, 2014, p. 221). Dizer que há um 

“continuum” e silenciar sobre a plenitude, atacando apenas a fixidez, pode sinalizar 

certa conservação de uma hierarquia na natureza herdada dos antigos e medievais.  

A destruição da ideia de fixidez implica que os seres na natureza não foram 

criados num dia mítico e que não foram e não permanecerão iguais a si mesmos ao 

longo do tempo, implica na “rejeição da tese da eternidade das espécies” 

(CONSTÂNCIO, 2010, p. 2). Outra consequência dos trabalhos de Darwin está em 

que o homem não se encontra fora da natureza391.  

Uma terceira consequência dos trabalhos de Darwin está no fato que o 

processo de evolução por seleção natural “é simplesmente ‘mecânico’, não pressupõe 

outra forma de causalidade que não seja a causalidade eficiente”. Por esta via, então, 

rejeita as noções “de ‘causa final’ e de explicação teleológica” (CONSTÂNCIO, 

2010, p. 2). Daí, segue a última consequência, segundo João Constâncio, a da 

“rejeição definitiva da prova teleológica da existência de Deus” (CONSTÂNCIO, 

2010, p. 2). O cosmos harmonizado organicamente torna-se, de então, ordenado 

mecanicamente, e sua evolução não está submetida a nenhuma teleologia que lhe 

predetermina um lugar de repouso. Assim, Deus torna-se desnecessário para as 

ciências biológicas, enquanto esta passa de um método descritivo-qualitativo, para 

                                                        
391 “(há) uma continuidade do homem com a Natureza [...] não há nenhuma característica da espécie 
humana [...] que transcenda a Natureza, isto é, que não resulte em um processo de evolução por seleção 
natural” (CONSTÂNCIO, 2010, p. 2). Lembramos que esta continuidade entre o que está acima e o 
que está abaixo se encontra em Galileu, quando postula que a região sublunar e a supralunar são 
contínuas, indiferenciáveis em sua substancialidade. Cabe notar que para Aristóteles a região sublunar 
era composta pelos quarto elementos, a relembrar, água, ar, terra e fogo, enquanto a região supralunar 
tudo que há era informado no éter. Galileu rompe esta diferença e postula que os Astros e estrelas são 
formados pela mesma material que tudo que há na Terra. 
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outro causal e mecanicista. Mas, se Deus não é necessário, as hierarquias naturais 

parecem ter encontrado um esconderijo evolucionário. 

Lembramos que as hierarquias cósmicas, em Galileu ou, a partir dele, deixam 

de existir. Ainda que haja diferença entre estrelas, planetas, satélites, etc., estes e 

outros astros não estabelecem entre si, além das diferenças descritivas, qualquer 

dissimetria hierarquizante. Também, na biologia, ainda que possamos hoje pensar em 

diferenças entre animais e vegetais, vertebrados e invertebrados, mamíferos, répteis, 

aves e peixes, etc., não podemos mais hierarquizá-los. Mas, ainda podemos manter a 

suspeita de que apesar da matematização do político e do humano pela via de sua 

identificação, mantemos uma referência não desprezível às hierarquias sociais. 

Neste momento, podemos sintetizar parte do movimento de destruição da 

cosmologia antiga e medieval e a elaboração dos fundamentos de uma nova ciência: 
1o - a partir de um cosmos finito e fechado, a natureza é organizada, 

segundo a Cadeia do Ser aristotélica, por uma ordem contínua, plena e fixa, 

em que os entes estão postos numa hierarquia de virtudes, de qualidades, 

segundo a determinação divina; 

2o - dois polos fixos, um material e outro espiritual: a Terra e o Motor 

Imóvel ( a esfera das Estrelas Fixas se move em Movimento Circular e 

Uniforme, movida pelo Motor Imóvel); 

3o - o homem como um animal racional encontra-se entre estas duas 

realidades e em nenhuma em particular, uma da materialidade que o 

aproxima dos animais, dos vegetais, dos minerais e dos elementos, e outra 

racional que o aproxima dos anjos e de Deus; 

4o - assim, sua identidade que na antiguidade era dada pela Cidade ou pela 

República, segundo a virtude da piedade (respeito aos antepassados, culto 

aos deuses e submissão às leis e cultura), na Idade Média a identidade passa 

a ser contemplada por um movimento do indivíduo que se volta a Deus por 

meio das virtudes da piedade cristãs; 

5o - desde o logos até a matéria-prima, organiza-se uma hierarquia dos seres 

segundo as virtudes e, espelhando esta ordem cósmica, o mundo é 

organizado segundo poderes eclesiástico (espiritual) e o real (material), de 

acordo com uma oikonomia divina;  

6o - a natureza tanto é a providência de Deus para o homem, quanto traz em 

si inscrita uma lei natural, que cabe ao animal racional conhecer por meio da 

razão; 

7o - a linguagem fundamental da Igreja é a qualitativa voltada ao ser dos 

entes, herança grega, e a língua é o latim, herdada dos romanos; 
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8o – suspeitamos que a origem da cidade se quando os nômades caçadores 

instalaram-se nas vilas de agricultores. Desde então pode ter havido um 

movimento, nem linear e nem progressivo, mas evolutivo, de dominação do 

grupo de guerreiros sobre os demais grupos. Na Grécia, foi marcado pela 

hegemonização do público/masculino sobre o trabalhador livre, o feminino, 

o estrangeiro e o bárbaro; em Roma pela hegemonização do patrício sobre o 

feminino, o trabalhador e o não civilizado; na era cristã, o poder se divide 

entre realeza e clero, mas é exercido sobre aqueles que se voltam às 

atividades manuais; 

9o – ainda que as fontes mais expressivas que nos detivemos tratem da 

produção de legitimidade da dominação, devemos perceber que no período 

pré-moderno, em diversos momentos, foi possível notar uma resistência não 

violenta àquela dominação exercida pelo grupo dominante. Esta resistência 

foi exemplificada pelas mélissas gregas, pelos profetas hebreus e na heresia 

e messianismo utópico não violento cristão.  
 Enquanto este cosmos antigo e medieval é destruído, um novo é produzido: 

1o – o cosmos geocêntrico aristotélico é substituído por um heliocêntico e, 

posteriormente, por um acêntrico, mas em ambos os casos o mundo se torna 

aberto e sem forma; 

2o – a Cadeia do Ser torna-se obsoleta e é substituída por uma biologia 

darwinista cuja ordem é contínua e plena, contudo, dinâmica e de 

causalidade mecânica; 

3o – o homem perde sua dignidade de animal racional e coparticipa da 

natureza como um animal entre os demais seres: animais e vegetais, 

submetido às mesmas leis da evolução; 

4o – a identidade humana passa de sua individuação que, no advento do 

monismo estatal, é submetida a uma matematização, uma relação entre o 

corpo e o número;  

5o – a linguagem da nova ciência é a matemática, mais propriamente a 

geometria euclidiana e a língua se tornou nacional. 

 A questões das novas hierarquias sociais de fundo econômico (5o), da 

providência estatal (6o)  e da dominação por meio de violência governamental (8o) 

estão envolvidas mais diretamente com a formação do Estado e da Economia 

modernos e pretendemos tratar particularmente, mas não independentemente. 

Restaria, por fim, pensarmos nas resistências não violentas secularizadas.  

Antes, porém, conforme nos mostra Emanuel A. R. Fragoso (2010), devemos 

atentar para um movimento na filosofia, que toma como linguagem de seu método a 

geometria. A filosofia do século XVII é marcada pelos trabalhos de Descartes e 
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Spinoza que, embora utilizando o método geométrico, distinguem-se pela 

transcendência, no primeiro, e imanência, no segundo, de Deus. Enquanto em 

Descartes Deus é logicamente transcendente, em Spinoza Deus confunde-se com a 

Natureza. Distinção que influenciará a percepção mecanicista e causal do universo.  

Em prosseguimento, devemos atentar para o fato de que a passagem do 

cosmos aristotélico, segundo a perspectiva cristã, para o mundo euclidiano-

matemático-mecânico tem suas leituras. Tomemos três leituras que nos permitem 

perceber perspectivas distintas, mas, de certo modo complementar, desta passagem da 

tradição medieval-aristotélica, para a novidade. 

 Acima apresentamos um conjunto de transformações no campo das ideias que 

nos permitiram perspectivar as mudanças desde um mundo pré-moderno que é 

destruído o moderno que se ergue negando e absorvendo aquele, sob o signo da 

secularização. Como tal nos deparamos com o eclipsamento da religião, a produção 

de indivíduo e as novas referências científicas e sociais que fundamentarão o poder 

político. Destacamos três leituras que buscam produzir uma síntese desta passagem 

dos tempos: Nietzsche, Freud e Wallerstein.  

Nietzsche propõe que, para compreender a história não devemos perguntar por 

sua finalidade, mas por sua genealogia, os arranjos, digamos, adaptativos 392 . O 

método genealógico volta-se para a história não para ver ali a essência da moral, mas 

o embate que colocou em movimento certo antagonismo moral, nem mesmo o 

desenrolar inexorável em vista a um fim, mas a constante mutação a partir da vontade 

de poder. É, assim, pela via de uma genealogia, que podemos ler a proveniência do 

mundo moderno em Nietzsche, a partir de seus aforismos unidos em torno do tema: 

“Como o ‘verdadeiro mundo’ acabou por se tornar uma fábula: História de um erro” 

(NIETZSCHE, 2002, p. 35-36), fábula de seis eras. 
I. O mundo verdadeiro, acessível ao sábio, ao piedoso, ao virtuoso; este vive 

nele, é ele [...] Transcrição da frase: ‘Eu, Platão, sou a verdade.  

II. O mundo verdadeiro, inacessível por agora, mas prometido ao sábio, ao 

piedoso, ao virtuoso (‘ao pecador que faz penitência). (Desenvolvimento da 

ideia [...] torna-se mulher, torna-se cristã...)”.  

                                                        
392 “Genealogia quer dizer, ao mesmo tempo, valor da origem e origem dos valores. Genealogia se 
opõe ao caráter absoluto dos valores tanto quanto a seu caráter relativo ou utilitário […] Genealogia 
quer dizer, portanto, origem ou nascimento, mas também diferença ou distância na origem. Genealogia 
quer dizer nobreza e baixeza, nobreza e vilania, nobreza e decadência na origem. O nobre e o vil, o alto 
e o baixo, este é o elemento propriamente genealógico ou crítico” (DELEUZE, 1996, p. 2). 
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III. O mundo verdadeiro, inacessível, indemonstrável, mas já pensado como 

uma consolação, um dever, um imperativo [...] 

IV. O mundo verdadeiro – inatingível? De qualquer modo, não alcançado. E 

enquanto não alcançado, também desconhecido. Por conseguinte, nem 

sequer consolador, salvador, imperativo: como é que algo desconhecido 

poderia obrigar?... (Manhã cinzenta. Primeiro bocejo da razão. Canto do 

galo do positivismo) 

V. O ‘mundo verdadeiro’ – uma ideia que já não é útil para nada, e também já 

não imperativa – uma ideia que se tornou supérflua, prescindível; por 

conseguinte, uma ideia refutada: toca elimina-la! [...] 

VI. O mundo verdadeiro foi por nós destruído: que mundo resta? Talvez o 

aparente? ...Mas não! Com o mundo verdadeiro destruímos igualmente o 

aparente! (Meio-dia; momento da sombra mais curta; fim do mais longo 

erro; culminação da humanidade; INCIPIT ZARATHUSTRA.) 

 Nietzsche volta-se a Platão, ao cristianismo, passando por Descartes até Kant, 

ao positivismo, aos seus antecessores e a si mesmo e aponta para Zarathustra, o além 

do homem. Cada momento desta história toma da anterior algo, transforma e se põe 

para aquela que o sucederá. No centro destes momentos, o “mundo verdadeiro” se 

mantém como bandeira, como signo, mas é atualizado genealogicamente. O “mundo 

verdadeiro” é verdadeiro quando Platão diz: eu sou a verdade. A partir de então, deste 

erro, provêm os demais erros até que, no sexto momento, juntamente com o mundo 

verdadeiro, o mundo aparente seja igualmente destruído. Não pretendemos dar conta 

de toda a implicação desta fala de Nietzsche. Buscamos apontar para o sábio, o 

virtuoso, o piedoso que diz, “eu sou a verdade” e com esta verdade toda história de 

uma metafísica da inteligibilidade que se aparta da materialidade. Toda uma 

legitimidade de uma vontade de potência que discrimina os poucos sábios dos muitos 

que devem se voltar para sua sabedoria. O mundo verdadeiro como a negação da vida, 

em Nietzsche, este mesmo um defensor da aristocracia. 

 A segunda análise desta passagem civilizacional encontramos em Sigmund 

Freud, primeiramente, em “O futuro de uma ilusão” (1997). Neste texto Freud 

significa civilização como o conjunto dos saberes e os dispositivos regulamentadores 

da conduta e de distribuição das riquezas produzidas por ela (FREUD, 1997, p. 10). 

Diz-nos que sendo todo indivíduo virtualmente inimigo da civilização, esta tem que se 

defender dele, o que nos dá “a impressão de que a civilização é algo que foi imposto a 

uma maioria resistente por uma minoria que compreendeu como obter a posse dos 

meios de poder e coerção” (FREUD, 1997, p. 11). Mais adiante, nos dirá que “é tão 
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impossível passar sem o controle da massa por uma minoria, quanto dispensar a 

coerção no trabalho da civilização, já que as massas são preguiçosas e pouco 

inteligentes” (FREUD, 1997, p. 13). Encontramos aqui em Freud sinais de uma 

antropologia que fende a humanidade entre aqueles que produzem bens culturais para 

a civilização e aqueles que, mesmo alheios a estes bens, produzem bens materiais.  

 Para Freud, os homens se juntaram e criaram a civilização a fim de se proteger 

dos perigos presentes na natureza, portanto, a razão de ser da civilização é a proteção 

contra a natureza, tanto quanto contra os inimigos da civilização. Por outro lado, “a 

vida neste mundo serve a um propósito mais elevado [...] significa um 

aperfeiçoamento da natureza humana” (FREUD, 1997, p. 31). A religião, então, para 

nossos ancestrais que “eram muito mais ignorantes do que nós” (FREUD, 1997, p. 

43) serviu como uma ilusão que possibilitou-os a dar conta destes perigos externos e 

internos à civilização: “Assim o governo benevolente de uma Providência divina 

mitiga nosso temor dos perigos da vida” (FREUD, 1997, p. 48). Deste ponto, 

haveremos de considerar uma “situação inequívoca do presente. Escutamos a 

admissão de que a religião não mais possui a mesma influência que costumava ter” 

(FREUD, 1997, p. 61). Freud defende o abandono da ilusões religiosas e preconiza a 

ciência como a via inescusável sabendo que, “a longo prazo, nada pode resistir à 

razão e à experiência” (FREUD, 1997, p. 84). Por fim, termina seu texto afirmando: 

“Não, nossa ciência não é uma ilusão. Ilusão seria imaginar que aquilo que a ciência 

não nos pode dar, podemos conseguir em outro lugar” (FREUD, 1997, p. 87). 

 Podemos salientar que nestes dois autores pontuados acima há elementos 

comungados e disparidades sensíveis. Ambos traçam um corte entre um mundo que se 

esvai e outro que se abre. No caso de Nietzsche, o corte se dá entre o mundo 

verdadeiro (nas suas sequentes versões degeneradas) e o Incipt Zarathustra; para 

Freud, o corte se dá entre a civilização conduzida pelo clero e esta que tem na ciência 

e nos cientistas sua formulação. Também ambos traçam um corte social em duas 

classes: de um lado, a aristocracia ou as elites produtoras e consumidoras de bens 

culturais; e de outro, a classe daqueles pouco inteligentes e preguiçosos, produtores de 

bens de subsistência. Se em outros aspectos estes dois autores possam vir divergir, 

neste momento convergem sobre as elites. Divergem em termos de método e 

finalidade, mas convergem em aspectos antropológicos que legitimam a dominação 

de muitos por poucos. 
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 A terceira perspectiva que desejamos tomar é aquela de Immanuel 

Wallerstein, em “O universalismo europeu: a retórica do poder” (WALLERSTEIN, 

2007). Para este autor, o universalismo articula-se por três vias: a primeira sob o 

“argumento de que a política seguida pelos líderes do mundo paneuropeu defende os 

‘direitos humanos’ e promove uma coisa chamada ‘democracia’”; a segunda parte do 

conceito de choque de civilizações393  e presumindo que a civilização ocidental é 

superior às demais porque “se baseia nesses valores e verdades universais. E o 

terceiro é a afirmação da verdade científica do mercado, do conceito de que ‘não há 

alternativa’ para os governos senão aceitar e agir de acordo com as leis da economia 

neoliberal” (WALLERSTEIN, 2007, p. 26). Podemos, deste ponto, salientar o viés 

escatológico e hierárquico, que está em jogo nesta proposição de caráter universalista. 

O universalismo em questão é aquele que, no dizer de Immanuel Wallerstein, é 

“promovido por líderes e intelectuais pan-europeus na tentativa de defender os 

interesses do estrato dominante do sistema-mundo moderno” (WALLERSTEIN, 

2007, p. 27). Anteciparíamos como hipótese que visa a defender uma forma de 

civilização monista e hierárquica, fundada numa linguagem que faz romper as 

possibilidade éticas, em sua matematização. 

 A análise do universalismo, tal qual proposto pelo autor, passa por retomar a 

célebre disputa que, no século XVI, envolveu Sepúveda e Las Casas, a respeito da 

guerra justa contra os aborígenes latino-americanos. A questão levantada pelo autor é: 

“quem tem direito de intervir e como?” (WALLERSTEIN, 2007, p. 33)394. Sepúlveda 

teria apresentado uma argumentação baseada em quatro pontos que, atualizados, 

podem ser resumidos a: “a barbárie dos outros, o fim de práticas que violam os 

valores universais, a defesa de inocentes em meio aos cruéis e a possibilidade de 

disseminar valores universais” (WALLERSTEIN, 2007, p. 35). Las Casas, por sua 

vez, propôs “o argumento da equivalência moral média de todos os sistemas sociais 

conhecidos, de modo que não havia hierarquia natural entre eles que justificasse o 

domínio colonial” (WALLERSTEIN, 2007, p. 36). Para Immaneul Wallerstein, os 

argumentos propostos pelos dois antagonistas do século XVI, ainda estão em 

operação no século XXI, mantendo a ideia entre os dominadores de que “somente o 

                                                        
393 Segrega o mundo em nove civilizações, segundo a cultura e religião, a saber: Chinesa, Japonesa, 
Hindu, Budista, Islâmica, Ocidental, Latinoamericana, Ortodoxa e Subsaariana (HUNTINGTON, 
2010). 
394 Lembramos que esta questão foi também posta por Tito Lívio quando propôs a ideia de guerra justa, 
recolocada por nós anteriormente. 
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meio violento utilizado erradica o mal evidente que afirmavam estar ocorrendo” 

(WALLERSTEIN, 2007, p. 46). 

 O que estará por trás, o argumento oculto, mas eficaz, da guerra justa, o direito 

de intervenção, é a “lei natural”, aquela que determina um conjunto de 

comportamentos universais, e “quando não ocorria esse comportamento, ou pior, 

quando tipos opostos de comportamento predominam em determinada região, os 

defensores da lei natural não só tinham o direito moral (e, claro, político) de intervir 

como também o dever moral e político de intervir” (WALLERSTEIN, 2007, p. 48). 

Ainda que a metafísica escolástica que suporta este discurso naturalista tenha sido 

supostamente ultrapassada pela secularização, há evidências de que ela suporta 

discursos e ações de intervenções humanitárias. Las Casas, segundo Immanuel 

Wallerstein, traz à tona a questão: quem são os bárbaros? Assim, haveremos de 

retomar àquela: quem tem o direito de intervir? “Na prática, a intervenção é um 

direito apropriado pelos fortes [...] Os interventores, quando questionados, sempre 

recorrem a uma justificativa moral: a lei natural e o cristianismo do século XVI, a 

missão civilizadora do século XIX e os direitos humanos e a democracia no final do 

século XX e início do XXI” (WALLERSTEIN, 2007, p. 59). Quando os interventores 

são questionados precisam produzir discursos justificadores do uso da violência, que 

apenas oculta sua presunção de elite cultural e que salvaguarda a civilização 

(WALLERSTEIN, 2007, p. 65-66). 

O que não nos parece claro no questionamento de Wallerstein são os 

elementos que nos permitem antever: até quando os interventores precisarão produzir 

justificação para a guerra justa395? Quando a intervenção será banalizada396? Mas 

também não questiona sobre a intervenção apenas nos territórios barbarizados de lá, 

como, igualmente, sobre os barbarizados que estão ocupando espaços no interior da 

fronteira. Devemos nos lembrar de que enquanto Sepúlveda busca justificar sua 

intervenção na América, a Inquisição intervém na Espanha. Apesar de não ser o 

espaço para tanto, podemos suspeitar que os argumentos que buscam justificar a ação 

nas Américas e na Península Ibérica serão fundamentalmente similares, ou seja, 

rezarão sobre a heresia a ser combatida, os valores universais a serem 

homogeneizados, os inocentes a serem preservados e a ortodoxia a ser liberada, isto é, 
                                                        
395 Mesmo o conceito de guerra justa, se é que existe qualquer justiça em qualquer guerra, se existe 
glória na morte sangrenta, se qualquer sacrifício teria qualquer valor além da preservação da violência. 
396 O quanto a violência entre Estados e o Estado como violência contra sua população não se aproxima 
tragicamente da banalização do mal, ao pensarmos a partir de Hannah Arendt? (ARENDT, 1999). 
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não encontrar barreiras à sua instauração. O que Wallerstein critica, e nos parece que 

não sem razão, é o sistema-mundo capitalista e sua acumulação, tendo em vista um 

cosmos infinito, mas centrado, porém ao custo do esquecimento dos demais sistemas-

mundo, anticapitalistas397, que se fundam na violência e na guerra justa e que buscam 

legitimidade nos mesmos fundamentos que aquele, assim como na infinitude 

centralizada. 

 Já apontamos acima, que ao final do feudalismo e início dos burgos, o saber se 

desloca do monopólio eclesiástico, para uma verdade produzida também nas 

Universidades e pelos leigos. Posteriormente, com Galileu entre seus defensores, a 

verdade científica se distanciaria e buscaria sua autonomia plena da teologia. O saber 

universitário, no entanto, não se produziu divorciado do poder econômico e político, 

antes, os poderes econômico e político buscam encontrar sua legitimidade ou, pelo 

menos, sua justificativa na Universidade. Conforme nos fala Wallerstein, “as 

estruturas de saber não estão divorciadas do funcionamento básico do sistema-mundo 

moderno. São elemento essencial do funcionamento e da legitimação das estruturas 

políticas, econômicas e sociais do sistema” (WALLERSTEIN, 2007, p. 94). Da 

Universidade medieval, ou seja, daquele instituto que encontra seu sentido no 

conhecimento universal e universalizável, a partir da teologia, surge uma nova 

Universidade398.  

 A passagem da experiência (locus no professor, no mestre) para a da 

experimentação (locus no curriculum que pode ser cumprido por qualquer professor 

com mérito para tanto) atinge a produção do saber. A burocratização organiza 

mecanicamente as estruturas de produção de saberes, prescindindo da experiência 

daquele mestre e se valendo na reprodução experimental do docente. A leitura deste 

texto de Wallerstein nos conduz a dizer que a Universidade, contudo, não perdeu 

aquele sentido medieval, apenas mudou a linguagem que funda sua ordenação e 

reporta-se não mais ao clero, isto é, à teologia, antes busca subordiná-la à ciência. A 
                                                        
397 Paul Ricouer, em “A metáfora viva” (RICOUER, 2000), dir-nos-á que o prefixo “anti”, no grego, 
tanto significa aquele que se opõe, quanto aquele que se coloca no lugar de, fazendo-se passar por 
aquele que se opõe. Assim, perguntamo-nos se o anticapitalismo não seria um discurso que buscando 
instaurar um sistema-mundo alternativo ao sistema-mundo capitalista, não viria a reproduzir aquele 
contra quem fez guerra justa. 
398 Esta que, segundo Wallerstein “é uma instituição burocrática, com corpo docente remunerado em 
regime de dedicação integral, com algumas tomadas de decisão centralizadas sobre questões 
educacionais e, em sua maioria, com alunos em tempo integral. Em vez de currículo se organizar em 
torno dos professores, ele se organza no interior de estruturas departamentais que oferecem caminhos 
claros para a obtenção de diplomas, que, por sua vez, servem de credencial social” (WALLERSTEIN, 
2007, p. 95). 
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história da Universidade Moderna confunde-se, assim, com a da crescente 

uniformização da linguagem fundacional, as matemáticas, a despeito de sua 

departamentalização entre ciências duras e humanidades. A partir de diversos 

dispositivos de produção de discursos, o que inclui a Universidade, “a realidade do 

poder no sistema-mundo moderno configurou, nos últimos quinhentos anos, uma série 

de ideias legitimadoras que tornaram possível, aos que têm poder, mantê-lo” 

(WALLERSTEIN, 2007, p. 109). O sistema-mundo moderno (como quer chamar o 

autor), ainda que se pretenda Moderno, parece reproduzir o modelo de dominação dos 

guerreiros gregos, em sua democracia das elites, como apontamos anteriormente399. 

 Os discursos produzidos por Sepúlveda (de teor teológico medieval), e que se 

mantém como referência secularizada nas produções de legitimação do Estado e da 

guerra justa, ainda operam visando convencer os quadros beneficiados diretamente, e 

os dominados, sobre o legítimo e exclusivo direito do uso da violência. Esta produção 

discursiva justificadora tanto cabe em sociedades herdeiras da organização social 

imaginada numa Grande Cadeia do Ser, em que as elites políticas, econômicas, 

culturais científicas e tecnológicas se fundem enquanto elite detentora do poder, mas 

emanam decrescentemente benefícios e crescentemente ônus, causando um mal-estar 

nas franjas sociais, em que os benefícios são ínfimos ou inexistentes, quanto nas 

sociedades herdeiras de certa organização cósmica maniqueísta, que pretende fazer 

crer que o universo é o espaço de confronto entre os poderes da luz e das trevas, do 

bem e do mal, da classe que permanece igual a si mesma, identificando-se com a e da 

que representa contínua mudança, dos senhores e dos escravos. 

 Entretanto, mantendo nossa pesquisa mais próxima à organização a partir da 

Grande Cadeia do Ser, sem a fixidez medieval, devemos pensar no preenchimento dos 

elos sociais. Estes espaços devem ser ocupados por aqueles que, em substituição às 

virtudes piedosas medievais, obtiverem mérito para tanto, em que “os cargos são 

conferidos exclusivamente com base na competência, medida por conjuntos de 

                                                        
399  Como nos diz Wallerstein: “o sistema-mundo moderno não poderia ter sido criado e 
institucionalizado sem o uso da força para expandir suas fronteiras e controlar grandes segmentos da 
população. Ainda assim, uma força superior, mesmo que avassaladora, nunca foi suficiente para criar 
uma dominação duradoura. Os poderosos sempre precisam conquistar algum grau de legitimidade para 
as vantagens e privilégios que acompanham sua dominação. Precisam obter esta legitimação, em 
primeiro lugar, entre seus quadros, que eram como correias de transmissão humanas essenciais ao 
poder e sem os quais não poderiam se impor-se ao grupo maior formado pelos dominados. Mas 
também precisavam de certa legitimação perante aqueles que eram dominados e isso foi muito mais 
difícil do que obter a anuência de seus próprios quadros, que, afinal de contas, eram diretamente 
recompensados por desempenhar o papel que lhes cabia” (WALLERSTEIN, 2007, p. 110). 
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critérios objetivos [...] Daí concluía-se que, se ocupavam cargos de prestígio e poder 

no mundo da ciência, tinham direito moral para estarem ali” (WALLERSTEIN, 2007, 

p. 116-117). Numa ordem hierárquica tal como temos buscado enfatizar, os cargos de 

prestígio e poder despregam-se progressivamente daquele ônus antigo que liga o 

homem à terra. Assim, o sistema-mundo privilegia a abstração matemática em 

detrimento da materialidade, ordenando as hierarquias e valorando as atividades. 

 

4.2. Da Reforma ao Estado Soberano 

 

 Esperávamos que duas forças antagônicas deveriam se excluir: tradição e 

modernidade. Contudo, é possível que tradição e modernidade, mais do que 

coexistam num contínuo conflito, exijam a presença mútua. Apenas podemos pensar 

em novidade diante daquilo que não é mais passível de ser identificado como novo. O 

novo há de trazer em si a ideia de obsolescência programada, que nega a experiência 

em prol da experimentação, do Bem em prol do bem. Não é difícil percebermos no 

pensamento filosófico grego a presença de mitos; também na República romana 

outros tantos são articulados na ordem política; no cristianismo, ainda que tenha se 

debatido contra heresias e o paganismo, que sincretizou (nos termos de uma 

synkrasis) estes elementos em si. Por fim, a modernidade pode, por um lado, não ser 

uma rara exceção a este longo movimento de negação e ocultamento, ao trazer uma 

série de novidades como a matematização da linguagem sobre o universo, a dinâmica 

de uma ordem plena, contínua e flexível, o mundo aberto e sem forma, etc., mas, por 

outro, pode estar mantendo alguns elementos, os quais nega, tal qual o cristianismo 

com seus opositores.  

 Talvez não tenhamos dado a devida ênfase à questão da Verdade, tão 

importante aos cristãos. Dissemos que a dupla verdade abrira uma pequena fenda para 

se pensar naquela advinda da teologia e outra da ciência. Também dissemos que 

Lutero questionou a Verdade apregoada pela Roma dos Papas no século XVI400. 

Precisamos gravar o fato de que havia uma forte convicção, quase que homogênea, ou 

com inegável pretensão universal, “de que o cristianismo era a única religião 

                                                        
400 “Quando, em 1520, o papa finalmente tomou medidas contra ele, era tarde demais: Lutero tivera 
tempo necessário para promover suas opiniões. Proclamou que o papa era o anticristo da Igreja, “o 
mais desregrado covil de ladrões, o mais vergonhoso de todos os bordéis, o próprio reino do pecado, da 
morte e do Inferno. Quando foi proclamada a bula papal que o excomungou, Lutero a queimou” 
(PERRY, 2002, p. 234). 
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verdadeira e que era obrigação moral de todos os cristãos defendê-la empenho” 

(GHIALBERTI, 2011, p. 12). Pode ser a verdade a fonte de certa intolerância com 

aqueles que a negam, num mundo fundamentado nela.  

No entanto, a Igreja romana enquanto entendia isto a partir de si, como 

oikonomia divina, produziu-a também naqueles que a confrontaram, isto é, em 

Martinho Lutero e outros. Aqueles homens acreditavam que a Verdade devia ser 

defendida veementemente. Foi a partir da Universidade de Wittenberg (SCHAUB, 

1995, p. 15) que Lutero questiona a Verdade de Roma, a partir da inspiração 

“teológica, moral e política” (CHÂTELET e DUHAMEL, 2000, p. 41). Aponta para o 

retorno ao cristianismo apostólico do primeiro século contra a idolatria romana, 

denuncia a corrupção do alto clero e “esta crítica se desdobra em polêmica política 

que é de fato uma polêmica contra a Igreja enquanto instituição política” 

(CHÂTELET e DUHAMEL, 2000, p. 41). 

Aos sacramentos, à hierarquia eclesiástica, à produção teológica, à opulência 

romana, Lutero opõe “o absoluto poderio da graça divina, que se dispensa ela própria 

sem intermediário, acarreta a valorização do fervor individual e a correlativa 

depreciação da função eclesiástica, ao mesmo tempo que abre a possibilidade de uma 

crítica mais radical da instituição” (SCHAUB, 1995, p. 16). As críticas feitas por ele 

endereçam-se a uma instituição que, como consequência destas críticas, perderia “sua 

função medianeira na economia da salvação [...] ao contestar a doutrina católica das 

atribuições da Igreja como ministradora dos sacramentos e de magistério salvadores, e 

ao atacar publicamente o funcionamento da instituição” (SCHAUB, 1995, p. 17). 

 Se Lutero logra êxito em sua crítica a Roma, apoiando-se na força da 

espada401, também é esta submissão de sua religião ao poder secular que traz outras 

fendas à Verdade. A pregação de Lutero é contra o sacerdócio romano, sua hierarquia 

e seu poder, contrapondo com um sacerdócio universal sem hierarquias eclesiásticas e 

a submissão “à única autoridade temporal com fundamento cristão”, o “poder civil, à 

qual o crente deve submeter-se” (SCHAUB, 1995, p. 18). Lutero, então, prega uma 

verdade teológica distinta daquela de Roma, com vista a salvação, acrescido da 

ausência de poder secular na Igreja, este que será exclusivamente exercido pelo 

príncipe. Para o reformador, o poder é secularizado sob o signo da unidade em torno 

                                                        
401 “Frederico da Saxônia, decide fazer valer os seus direitos soberanos de príncipe e a proteger Lutero” 
(SCHAUB, 1995, p. 18). Ora, o príncipe faz valer o seu direito de soberania e contrapõe-se a Roma. 
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do príncipe402. Lutero haverá de confrontar aqueles que entendem que o poder dos 

príncipes não é providencial, isto é, não é providência de Deus para o governo dos 

homens, antes, confronta-os. Enfrentará a “teologia do Espírito de Karlstadt” que 

prega sobre uma “Palavra de Deus, toda ela interior” e o exercício da soberania a ser 

empreendida pela comunidade (SCHAUB, 1995, p. 20). A pregação luterana é contra 

a ilegalidade dos movimentos sociais e pela submissão ao poder secular, como direito 

divino. Assim, o protestantismo luterano submete a religião ao poder dos príncipes. 

 Também os anabatistas questionarão o poder dos ricos e dos poderosos, 

apregoando “o retorno à simplicidade fraternal da Igreja dos Apóstolos [...] o amor ao 

próximo como partilha de tudo entre todos” (SCHAUB, 1995, p. 22). Encontra nos 

lavradores seus adeptos, os quais passam a ver nos ricos a representação do mal e 

rejeitam aqueles que regulam e controlam a relação direta do crente com Deus, a 

saber, o clero. Os anabatistas tanto resistem403  aos poderes do “mundo” pela via 

armada, quanto de maneira pacífica, recuando e estabelecendo comunidades apartes, 

esperando pela instauração da justiça (SCHAUB, 1995, p. 24). Lutero, assim como 

Zwíglio e Calvino, contestará a posição dos anabatistas, uma vez que esta, 

interiorizando e subjetivando a experiência religiosa impede sua ação na vida pública.  

A terceira fenda na verdade protestante podemos encontrar em Tomás 

Müntzer a partir de seu método de leitura que se baseia no Método Histórico e na 

ação política iluminada pela experiência de ascese mítica. Seu método libera o crente 

da tradição teológico-filosófica e lhe confere força para realizar o Reino de Deus na 

Terra (SCHAUB, 1995, p. 26-27). Müntzer parte da noção de História segundo 

elaborado por Joaquim das Flores, preconizando tanto a indispensabilidade da 

instrução do povo, por meio da prédica religiosa, e que “o verdadeiro papel da Igreja 

será, portanto, o de um pedagogo político, no sentido de que deve suscitar uma ética e 

um espírito cívico – a caridade – e libertar os homens da concupiscência” (SCHAUB, 

1995, p. 29). O reformador radical não se furta ao uso do gládio para estabelecer a 

soberania do povo eliminar o poder dos príncipes, vindo daí a oposição de Lutero. A 

                                                        
402 “O luteranismo […] encontrou seguidores principalmente entre os citadinos, que não queriam que 
seu dinheiro fosse para Roma na forma de tributos e remuneração aos oficiais da Igreja […] a Reforma 
ofereceu à nobreza a oportunidade sem precedentes de confiscar as terras da Igreja, pôr fim aos 
impostos eclesiais e obter apoio de seus súditos atuando como líder de um movimento religioso 
popular dinâmico” (PERRY, 2002, p. 235). 
403 Interessante percebermos que uma das maneiras de resistência adotada é a da negação do batismo a 
crianças. O batismo era algo como um compromisso à submissão às leis e às autoridades e a negação 
deste abria espaço para “a possibilidade formal de contestar a ordem existente, no todo ou em parte” 
(SCHAUB, 1995, p. 24). 
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História passa a ter um sentido político-social em Tomás Müntzer 404 , leitor de 

Joaquim das Flores405.  

 Neste ponto, podemos perceber que tanto Martinho Lutero questiona a 

unicidade da Verdade 406 , possibilitando que inúmeros outros grupos ou pessoas 

busquem elaborar outras verdades que não aquelas declaradas pelo clero e na 

instituição, quanto o reformador nega-se à doutrina das duas espadas enquanto 

poderes paralelos, esvaziando a Igreja do exercício do poder secular, submetendo-a ao 

poder dos príncipes407. Lutero, ao se afastar do governo secular, sinaliza “uma fora de 

governo puramente interna, ‘um governo da alma’, sem nenhuma relação com os 

assuntos temporais [...] ” (SKINNER, 1996, p. 296), deixando os príncipes livres para 

o governo do Estado sem a tutela da religião. Em outras palavras, “Lutero deixa de 

certo modo o campo livre para onipotência do Estado no mundo terreno; confere-lhe o 

monopólio da decisão e da repressão” (CHÂTELET e DUHAMEL, 2000, p. 42). O 

pensamento de Lutero se referencia em dois argumentos: primeiro, “no princípio da 

obediência necessária ao poder civil, pois a autoridade é indispensável à vida civil”, e 

defende este argumento a partir de sua leitura da carta de Paulo aos Romanos, desta 

maneira, “para Lutero, o poder age pela coação” (LAVROFF, 2006, p. 151); segundo, 

“o poder civil está livre da influência do poder espiritual”, assim, “o luteranismo dá 

origem a uma igreja e religião civil”, em que “ao Estado (cabe a atribuição e função) 

de organizar a Igreja exterior [...] Chega-se assim à exclusividade das competências 

do poder civil sobre todos os aspectos exteriores da vida religiosa” (LAVROFF, 2006, 

p. 151). Devemos fazer notar que como resultado da reforma luterana: 

                                                        
404 Para quem “a História implica, simultaneamente, uma finalidade e uma lei de desenvolvimento” 
(SCHAUB, 1995, p. 30). Uma História como Ciência, a qual “racionaliza uma história da finalidade e 
radicaliza a teologia até ao ponto de a negar: a verdadeira ciência de Deus é a ciência da História, pois 
que é a História que revela, em toda a amplitude, a natureza autêntica, a cognoscível vontade de Deus” 
(SCHAUB, 1995, p. 32). 
405 Notamos que naquele tempo não apenas Tomás Müntzer toma Joaquim das Flores como referência 
e o faz em vista de uma reforma radical e violenta, como também Cristóvão Colombo é leitor de 
Joaquim das Flores. Segundo Alessandro Ghialberti, há uma influência do clérigo calabrês sobre o 
navegante genovês (GHIALBERTI, 2011, p. 14). Importante salientar que, segundo Alessandro 
Ghialberti, “para Colombo, a história não é estática, mas um processo evolutivo de um estado ao outro 
[...] ” (GHIALBERTI, 2011, p. 16), retirando, assim, da história aquele caráter eminentemente fixo, 
eterno, tradicional e possibilitando entendê-la dinamicamente.  
406 “[…] a reforma contribuiu, em muitos aspectos importantes, para a formação da modernidade. Ao 
dividir a cristandade em católica e protestante destruiu a unidade religiosa da Europa, a principal 
característica da Idade Média, e enfraqueceu a Igreja, principal instituição da sociedade medieval” 
(PERRY, 2002, p. 244). 
407  “Essa subordinação da autoridade clerical ao trono permitiu que os reis construíssem Estados 
centralizados fortes, um atributo da vida política do Ocidente moderno” (PERRY, 2002, p. 244). 
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a tremenda batalha teórica travada durante a Idade Média, entre os 

protagonistas do regnum e do sacerdotium, chegava subitamente ao fim. A 

ideia do papa e do imperador como poderes paralelos e universais 

desaparece, e as jurisdições independentes do sacerdotium são confinadas às 

autoridades seculares [...] Lutero suprimiu ‘a metáfora dos dois gládios; 

doravante, haverá apenas um, manejado por um príncipe de bom conselho e 

santa fé (SKINNER, 1996, p. 297). 

 A Verdade deixa de ser única, podendo ocorrer e ocorrendo verdades 

conflitantes e múltiplas em diversas elaborações, o que denuncia sua fragilidade. O 

que devemos salientar é que a doutrina da dupla verdade havia aberto a possibilidade 

de uma verdade teológica e outra filosófica, aquela a única via de conhecimento 

verdadeiro sobre Deus a partir da revelação e esta a via do conhecimento da natureza. 

Com Lutero, a verdade teológica é, num primeiro momento, fendida entre a verdade 

católica e a verdade luterana; num segundo, a verdade protestante se torna a verdade 

dos reformadores (plural) e as verdades dos que as contestam (plural). O mundo 

medieval, centrado na Igreja, também vê o centro deslocar para outro lugar e tornar-

se, por assim dizer, acêntrico em sua teologia. A história, por seu lado, passa a 

assumir um caráter dinâmico, explicando o momento e projetando ocorrências, e o faz 

a partir de um olhar experimental, ou seja, que busca evidências de ocorrências e 

eventos que possibilitam explicar o presente e projetar futuro. Enquanto a verdade 

teológica se torna fragmentária, a história passa a conter nela o embrião da ciência, o 

poder político tanto busca sua legitimação, quanto sua posição hierárquica 

prevalecente sobre os demais poderes: Igreja e Universidade. Assim, há um 

movimento de justificação da ordem política a partir da unidade do poder soberano, 

isto é, uma hierarquia social a partir do poder político.  

 Se na Idade Média o “Rei reina, mas não governa”, isto é, o poder soberano, o 

fundamento ontológico do poder tem sua práxis governamental no governo dos 

homens determinado por hierarquias, estas que reproduzem uma ordem plena, 

contínua e fixa, a partir do Logos, a modernidade representará a destruição parcial 

desta ordem. O governo na Idade Média, “hylemorficamente” estabelecido pelas duas 

espadas, material e espiritual, cederá espaço para o poder soberano, o qual elaborará 

inúmeras maneiras de lidar com o poder religioso. Todo um cosmos harmônico e 

estável, que se voltava ao repouso, cuja verdade teológica se impõe por meio de uma 

linguagem descritiva e qualitativa, se vê questionado em inúmeras frentes: pela 

verdade filosófica produzida nas Universidades, a qual passa a reclamar a 
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independência de seus métodos de pesquisa; pelas verdades teológicas que proliferam 

entre os protestantes e seus dissidentes que apontam para outras crenças religiosas; 

pelo sentido da história que se torna dinâmica e do tempo que se torna quantitativo, 

descritivo e prescritivo; pelas novas relações mercantis e de produção, com seus 

controles e medições; pelo poder dos monarcas que exigem soberania em um dado 

território e sobre uma população. Todo aquele cosmos medieval trinca e se fragiliza, 

mas está longe de ser extirpado ainda hoje.  

Subjacente a esta dinâmica do poder, podemos perceber a manutenção de uma 

vontade de domínio de poucos sobre muitos, ocultada por discursos que produzem 

justificativas, verdades do poder. Todos estes acontecimentos, inclusive o universo 

acêntrico não foram suficientes para apontar uma política acêntrica, antes, para uma 

tendencialmente central. Da destruição do cosmos finito e fechado em que todos os 

discursos assinalavam uma unidade em Deus, surge a convergência “para a afirmação 

do poder político centralizado e para o nascimento do Estado moderno” (BEDIN, 

2008, p. 79). Este movimento de formação do Estado moderno tem seu início entre os 

séculos XIII e XIV e culmina entre os séculos XVI e XVII. A emergência  do Estado 

é concomitante com a produção da ideia de indivíduo, isto é, “o início dos tempos 

modernos assistiu ao crescimento de uma economia de mercado capitalista, cujo foco 

principal ero o indivíduo auto-suficiente, diligente, de espírito prático e motivado por 

interesses pessoais” (PERRY, 2002, p. 248). Afasta-se a crença na fixidez do homem 

numa estrutura determinada por Deus e produz-se um indivíduo como um átomo 

indiferenciável. O indivíduo 408  atomizado, produzido pelos legitimadores do 

Estado409, seria aquele que, percebendo que pode prevalecer contra condições não 

favoráveis, estabelece formas contratuais com outros indivíduos. Surge o 

contratualismo moderno. 

A formação do Estado410 Moderno também tem como fatores para seu impulso 

o ímpeto em neutralizar o poder do clero, tanto em sua práxis de poder, quanto em sua 

                                                        
408  Segundo Dmitri Lavroff, com a Reforma “a noção de indivíduo surgiu e desenvolveu-se” 
(LAVROFF, 2006, p. 126). 
409 “[…] descoberta da noção de Estado. Trata-se de uma construção do espírito humano, que se torna o 
titular ou o meio de ação do poder, for a de qualquer consideração de natureza religiosa sobre a origem 
do poder. Enquanto que a origem e o exercício do poder eram dominados pela intervenção de Deus e 
pelo necessário respeito da sua vontade, em que o soberano era apenas o seu intérprete, o poder era 
considerado um fato e a conservação pelo seu detentor um fim em si. Há a distinção entre poder e 
moral” (LAVROFF, 2006, p. 127). 
410 “No início do século XVII, os europeus desenvolveram o conceito de Estado: uma entidade política 
autonomia à qual os súditos devem taxas e obrigações. O pré-requisito do conceito ocidental de Estado, 
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produção de legitimidade do poder do Estado; para isso na Universidade se deu o 

novo locus de produção de legitimação do poder do Estado. Outro fator é a 

determinação de exclusividade de produção e uso de dispositivos próprios para o 

exercício do poder de Estado, tais quais, o estabelecimento de leis, uso exclusivo da 

violência, arrecadação de impostos, recenseamentos, etc. E a circunscrição de 

territórios nos quais o Estado assegura a unicidade de seu poder, sua jurisdição única, 

sobre uma população, sabendo que “nos séculos XVI e XVII, os monarcas 

dominaram e aniquilaram os principais poderes que lhes faziam concorrência” 

(BEDIN, 2008, p. 80).  

A jurisdição do Estado sobre um vasto território e sobre uma população 

numerosa e distante, exigiu do poder a criação de uma burocracia que “lhes garantiu 

presença efetiva em todo território nacional e lhes assegurou uma unidade de 

interesses de toda a máquina administrativa” (BEDIN, 2008, p. 80). A elaboração de 

um conjunto de dispositivos discursivos de justificação do Estado e do poder 

soberano foi acompanhado por outros tantos que garantiam um controle sobre um 

território e uma população. Podemos apontar para Maquiavel como um dos primeiros 

e principais pensadores do Estado Moderno411. 

                                                                                                                                                               
tal como se configurou nos primórdios do período moderno, era a idéia de soberania. Dentro de suas 
fronteiras, o Estado era absoluto: todas as outras instituições, tanto seculares quanto religiosas, tinham 
de reconhecer sua autoridade” (PERRY, 2002, p. 250-1). 
411 Temos buscado, até aqui, a produção de discursos que visam legitimar o poder de poucos sobre 
muitos, suas mutações e atualizações desde a violência guerreira, as fundações da cidade, até a 
formação do Estado. Também temos procurado descrever o embate entre duas formas de ordenamento 
das relações sociais, cujos vestígios dos caçadores e dos agricultores remanesceriam. Rastros de um 
tempo em que os dois grupos ocuparam um mesmo espaço, chamado de cidade, instituindo o poder 
“político” e formas de “estado”. O Estado como o poder político em seu copertencimento com a 
religião. Tal instituição trouxe para dentro da Cidade a beligerância, a violência de dominação, 
imbricada com a religião, isto é, um embate entre crenças religiosas dos dominadores e dos dominados, 
cujo movimento se deu no sentido de um discurso legitimador do poder dos vencedores. A Idade 
Média pode ser lida como um hiato neste processo quase que contínuo e ininterrupto que passa pela 
Grécia e Roma, no domínio dos cidadãos, os elaboradores de uma eficácia de dominação pelo uso do 
discurso: entre os gregos, o discurso político e público e, entre os romanos, o discurso jurídico. Na 
Idade Média, o poder passa a ser exercido por dois polos que trazem valores incomensuráveis, mas que 
se harmonizavam: o real (material) e o eclesiástico (espiritual). Além desta relação direta entre matéria 
e forma, também podemos perceber uma relação de poder local dos reis e poder que perpassa as 
fronteiras exercido pela Igreja. Lembramos que o Deus cristão, não sendo o Deus daquela cidade 
específica, podia ser cultuado em qualquer cidade, em todas as cidades, um Deus sem fronteiras. Em 
certo sentido, pela primeira vez desde a origem da cidade, o poder político e religioso podem ser vistos 
segregados, ao mesmo tempo que se complementam. No entanto, a fragilização da Igreja, com a 
colaboração da destruição do cosmos medieval, da acentricidade na produção de verdades teológicas, 
da matematização da linguagem, foi acompanhada por uma renovação da busca apropriação do 
religioso em vista da submissão deste ao poder soberano dos dominadores411. O embate entre a Idade 
Média e a Modernidade, ou entre a Igreja Medieval e o Estado Moderno renova aquele embate entre o 
oikós e a pólis, entre as agricultoras e os caçadores, visando o poder do que detém as armas. 
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Com Nicoló Maquiavel e com Martinho Lutero encontramo-nos diante de dois 

ícones desta passagem do poder, cuja soberania se encontrava unificada no Deus 

cristão, para uma soberania unificada no Deus-Estado. Esta passagem não se dá com o 

fim da guerra, mas em nome da guerra justa e a razão de Estado. Neste sentido, é o 

embate semântico das guerras de religião que são confrontados e submetidos ao teor 

semântico do discurso sobre a guerra justa promovida por Estados soberanos. 

Sobre a guerra de religiões, haveremos de nos perguntar, sempre, se de fato a 

guerra é um problema ou a questão é saber sobre as guerras que são movidas por um 

ideário religioso cristão e pré-moderno e aquelas que são movidas em nome do 

Estado. Uma das explicações correntes sobre o fim do poder político da religião faz 

referência a tais guerras. Assim, visando, pôr fim às guerras de religião, o Estado se 

separaria da Religião e estabeleceria certa neutralidade. Mas parece-nos que esta 

resposta limita-se a propor uma leitura dada do fim para o começo, pois a violência da 

guerra não teve fim com o Estado, antes, em certo sentido, tomou novas feições. As 

questões sobre separação entre Igreja e Estado já estavam dadas na Idade Média e a 

neutralidade do Estado deve ser, em momento oportuno, arguida em seu viés de 

neutralização. 

Perguntamo-nos se de fato o problema foi da existência da guerra ou se foi a 

promoção de guerras por aqueles que não detinham a legitimidade em fazê-las. Os 

senhores da guerra no feudalismo europeu estavam sempre envoltos em confrontos 

bélicos e isto não fez com que o poder civil fosse questionado e extinguido, antes, 

buscou-se aprimorá-los pela via da centralização, indivisibilidade e monopólio 

legislativo e de uso de violência. O problema das guerras de religião não está na 

violência e nem na guerra, mas na falta de legitimidade do poder eclesiástico em 

realizá-las. O conceito de guerra justa, lembramos, traz consigo o de guerra injusta, a 

qual ocorre quando se apropria por meio de violência do que é próprio de outro. 

Assim, é justa a guerra que restitui o direito de propriedade àquele que foi lesado.  

Também lembramos que, enquanto o guerreiro encontra sua glória e a honra 

no campo de batalha, sua morte nobre, o padre encontra sua honra no martírio, no 

suportar a injustiça sem o uso da espada para se autodefender. No momento em que 

os padres e os líderes religiosos protestantes lançam-se à guerra, deixam de fazer a 

guerra justa, aquela que tem como protagonistas os nobres que reclamam propriedade 

apropriada com o uso de violência. O clero não poderia fazer guerra, apenas os 

guerreiros têm legitimidade no uso da violência, quando se lança numa guerra justa. 
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Mas assim como o clero católico e protestante ultrapassou sua jurisdição, deixando de 

evocar apenas o gládio espiritual e fazendo uso do gládio material, também os reis 

tomaram em suas mãos o direito de legislar nas coisas espirituais. Olhar para Roma é 

perceber ali um Imperador que submetia a si, como soberano, como o que tem o poder 

indivisível, a espada do rei e o cetro do sacerdote. Uma vez que as guerras de religião 

são vis por serem sempre guerras injustas, ao se apropriarem da espada dos nobres, 

coube aos nobres restituir a justiça por meio de uma guerra contra as religiões, 

encontrando legitimidade na apropriação do sagrado ao se voltarem para as tradições 

republicanas e imperiais romanas. Todavia, os reis não fazem guerra justa contra a 

religião por meio da espada material, antes, fazem uso da razão de Estado412, do 

gládio espiritual, do discurso, da lei. Os nobres dizem fazer guerras justas ao 

declararem injustas as guerras de religião. Assim, o problema deixa de ser a violência 

e a guerra, tornando-se injusta quando praticadas por um poder não legitimado para 

tanto: a religião.  

Agora o embate se dá entre um poder político que busca sua instauração e o 

desgastado poder político transpassado pelo religioso, mas que já segregado deste. 

Maquiavel 413  é aquele cujo pensamento faz balançar esta relação medieval entre 

política e religião que requer a harmonia e a ordem, introduzindo “uma ruptura 

decisiva; contra as teorias de sociabilidade natural, contra os ensinamentos da 

Revelação e os da teologia, ele afirma – porque constata – [...] o que é o Estado” 

(CHÂTELET e DUHAMEL, 2000, p. 38). Maquiavel, a partir da análise factual, 

proporá que o bom Estado é aquele que se perpetua, é estável, e o mau Estado é 

aquele que perece, entendendo que “o julgamento de Maquiavel não é de ordem 

moral. O critério para distinguir a boa política da má é seu êxito [...] o êxito é medido 

pela capacidade de manter o Estado (entra outra vez em cena o valor da estabilidade)” 

                                                        
412 Maurizio Viroli proporá uma diferenciação entre a “razão ciceroniana, a recta ratio, que nos ensina 
os princípios universais da equidade que devem presidir nossas decisões na hora de legislar, deliberar, 
governar e administrar justice. E no caso da razão de Estado, ‘razão’ adquire conotações instrumentais, 
referindo-se à capacidade de calcular os meio adequados para conservar o Estado” (VIROLI, 2009, p. 
38). Esta passagem marca o fim do modelo de governo referenciado em virtudes morais para uma 
razão de Estado. 
413 “Niccoló Machiavelli ocupa um lugar de honra na transição da política para a razão de Estado. 
Através dos séculos é considerado o principal responsável pela postergação da ideia de política como 
arte da república e o pai espiritual da doutrina da razão de Estado […] a originalidade do florentino 
radica na redefinição do objetivo perseguido com o exercício da política […] Maquiavel o grande 
teórico de uma ideia republicana do poder político cujo objetivo não é a liberdade, senão a grandeza, a 
expansão e a glória” (VIROLI, 2009, p. 161-162). 
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(BOBBIO, 1980, p. 78). O conceito de estabilidade, sabemos, não é estranho a um 

mundo que já se habituou a Aristóteles414.  

Não é esta a finalidade preconizada para o príncipe, por Maquiavel. Antes, 

pergunta Norberto Bobbio, “qual é o fim de um príncipe? Manter o poder. O 

julgamento sobre a bondade ou a maldade de um príncipe não se faz com base nos 

meios que emprega, mas exclusivamente com base no resultado que obtém – 

quaisquer que sejam os meios” (BOBBIO, 1980, p. 79). O príncipe é um governante 

que calcula 415  e seus cálculos não visam ao bem comum, ao bem-estar, mas à 

estabilidade do Estado, à manutenção do poder416. Ora, estabilidade não implica em 

pacificação417, antes, o Estado maquiavélico, contrário ao pretendido pela harmonia 

cristã medieval, tem sua “saúde [...] na luta, no conflito, no antagonismo [...] – que 

correspondem à primeira proteção da liberdade 418 ” (BOBBIO, 1980, p. 83). A 

desordem, a desarmonia, o conflito419 entre partidos, “não a tranqüilidade do domínio 

irresistível, são o preço que é preciso pagar pela manutenção da liberdade” (BOBBIO, 

1980, p. 84). Podemos perceber que há liberdade quando de imposição de força contra 

aquilo que se passou a chamar de tradição e contra aquilo que se chama a oposição do 

vulgo ao governo. Por outro lado, a estabilidade é o Estado duradouro, como Roma, 

obtido a partir da “unidade política, condição de existência social”, esta que “repousa 

num ato que institui o Estado, ato que é o de um legislador que define, de uma vez por 

todas, o que é justo e o que é injusto, e o pleno exercício do poder” (CHÂTELET e 

DUHAMEL, 2000, p. 38-9). A instituição do Estado desta maneira é um princípio a 

ser mantido, conservado “e isso quaisquer que sejam os meios utilizados pelo 

legislador ou pelo seu sucessor” (CHÂTELET e DUHAMEL, 2000, p.39). 

                                                        
414 Conforme vimos, Aristóteles entende que o lugar natural é o repouso, a estabilidade, mas a política 
para o filósofo grego visa ao bem-estar.  
415  “Caso deseje manter sua autoridade, o príncipe deve jogar com a distribuição dos bens, das 
honrarias, das recompensas. Deve dominar a eficácia da arte de governar” (RUBY, 1998, p. 69). 
416 “Para conquistar e conservar um principado, é preciso ter e exercer a força, exatamente o contrario 
da brandura evangélica” (LAVROFF, 2006, p. 130). 
417 Citando Maquiavel, Lavroff lembra que “‘os príncipes devem, portanto, fazer da arte da Guerra o 
seu único estudo e ocupação; esta é propriamente a ciência daqueles que governam’. O poder assenta 
sempre no uso eficaz da força” (LAVROFF, 2006, p. 133). 
418 A liberdade aqui nos faz lembrar do conceito de movimento em Aristóteles, quando diz que V => 
F/R, isto é, que o movimento não natural, mas que aponta para um momento de estabilidade é a 
aplicação de uma força que se opõe a uma resistência. Esta fórmula nos permite, também, pensar na 
fórmula que nos leva ao cálculo da força e ao cálculo da resistência ao movimento. 
419 “[…] o desejo de conquista é algo muito natural e comum, e aqueles que obtém êxito na conquista 
são sempre louvados, e jamais criticados” (MAQUIAVEL apud LOPES, 1997a, p. 117). 
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Ao olhar para Roma420 para escrever ao Príncipe sobre a arte de governar e, 

com isto reatualizar o sentido da virtude em virtú421, também traz daquela cidade 

eterna o conflito, o confronto, o embate, a guerra interna, tão presentes ali422. Além do 

bellum, atualiza igualmente dali a representação do herói423, ainda que este esteja 

presente no sagrado cristão, contudo, esvaziado do gládio e com requisições cordiais. 

O príncipe maquiavélico é um herói guerreiro, alguém cuja virtude não toma 

referência nos “espelho dos príncipes”424, mas, na arte de governar e a sua eficácia na 

estabilidade do Estado, sabendo que “a verdadeira virtude de um príncipe devia ser a 

de fomentar respeito à sua autoridade de guerreiro” (LOPES, 1997a, p. 109). 

Autoridade do guerreiro que tem como objetivo a estabilidade do Estado, este que, em 

Maquiavel, tem o significado “de poder central soberano legiferante e capaz de 

decidir, sem compartilhar o poder com ninguém [...] poder que realiza a laicização da 

plenitudo potestatis” (CHÂTELET e DUHAMEL, 2000, p. 38). A política deixa de 

ser da natureza humana425 ou um ordenamento divino do mundo e “é substituída 

como atividade constitutiva da existência coletiva” (CHÂTELET e DUHAMEL, 

2000, p. 38).  

Maquiavel, então, não apenas introduz o cálculo como linguagem subjacente à 

arte de governar, como exclui a virtude moral religiosa (a linguagem qualitativa), 

resignificando-a pela virtú, e da ordem harmônica conferida por uma finalidade dada 

pela natureza, move-se em direção ao conflito, à desordem, ao embate em prol da 

estabilidade do Estado426. É o Estado o fim do Estado, instituído por um princípio 

                                                        
420 “Em sua crueza, mas também em sua perenidade e grandeza” (CHATELÊT e DUHAMEL, 2000, p. 
38). 
421 “Por virtú Maquiavel entende a capacidade pessoal de dominar os eventos, de alcançar um fim 
objetivado, por qualquer meio” (BOBBIO, 1980, p. 77). 
422  Um bom exemplo desta Guerra intestina em Roma encontramos nas Catilinárias de Cícero 
(CÍCERO, 2006) 
423 “O que há de comum na história sagrada e no maquiavelismo político é o império dos grandes 
homens. De fato, e ambas as concepções, a história encontra-se dominada pela atividade pessoal de 
indivíduos privilegiados” (LOPES, 1997a, p. 118). 
424 “Os espelhos de príncipes forma um antigo gênero literário surgido nos meios eclesiásticos da 
Europa Medieval […] No caso específico da França, tais obras assumiram a função de […] ensinar aos 
soberanos que na condução dos interesses da monarquia um rei precisa se mostrar seguro na prática de 
determinadas virtudes e mais forte ainda no afastamento dos vícios […] catálogo de valores morais 
[…] com o elenco de virtudes e vícios peculiares do período […] o sentido original do gênero, o qual 
seja, orientar os passos do monarca na construção do bem público” (LOPES, 1997b, p. 123-124). 
425 Como preconizava Aristóteles, o homem como zôon politikón e a pólis o lugar natural desde o 
oikós. 
426 “O que acontece com o pensamento político em O Príncipe de Maquiavel? Ele se liberta de dois 
fardos e a libertação deles fará com que saltite livre em sua própria essência, justificando – diria com 
boa consciência – a essência do comportamento político como mentira, fraude, engano, manipulação, 
etc. Quais era messes dois fardos de que o pensamento político tinha necessidade de desembaraçar-se 
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legislador e mantido a despeito dos meios precisos para tanto. Maquiavel nos mostra 

que: 
[...] é preciso querer a onipotência; que essa exige não apenas um ato de 

fundação absoluta, mas também de resolução que não admite nem fraquezas 

e nem compromissos; que as considerações morais e religiosas devem ser 

afastadas do cálculo através do qual se estabelece e se mantém o Estado; 

[...] o príncipe é o senhor da legislação, porque define o Bem e o Mal 

públicos e, por conseguinte, [...] nem ele nem os cidadãos devem se valer 

dos ‘mandamentos’ da Igreja ou da tradição moral; [...] a recusa da violência 

é uma tolice e que, de resto, cabe distinguir a violência “que conserta” 

daquela “que destrói” (CHÂTELET e DUHAMEL, 2000, p. 39). 

 Encontramo-nos diante de uma legitimação que toma a desarmonia427 como o 

meio da estabilidade do Estado. A legitimidade do uso da violência pelo Estado é do 

Estado, para o Estado. O Estado como artifício tem legitimado a violência de sua 

instauração, legiferante, e tem sua legitimação da violência, que o mantém, contra 

aqueles que agem resistindo à estabilidade deste Estado. Devemos precisar este 

movimento com o uso da força necessária à suplantação da resistência. O poder 

político civil na Idade Média tinha ao seu lado o poder político religioso428, que 

determinava não apenas o ordenamento hierárquico da sociedade, mas, como retendo 

a tradição antiga, fixava uma linguagem qualitativa para a descrição do bom governo. 

A virtuose do bom governante era fundada numa moral cristã herdeira da 

antiguidade.429 O poder civil reportava-se ao poder eclesiástico, este que descrevia a 

                                                                                                                                                               
para se tornar cru, eficaz, maduro e moderno? O primeiro era o fardo ético-metafísico ligado ao bem 
intrínseco que a cidade Helena era obrigada a realizar em virtude da Ética a Nicômaco. O Segundo 
fardo era o ético-teológico, ligado ao bem transcendente que a cidade medieval era obrigada a realizar 
na linha da Igreja. Maquiavel, repondo o mal em seus direitos, não é um canalha perverso, mas um 
adaptador realista do pensamento do bem a uma pragmático social coerente” (LIICEANU, 2014, p. 40-
41). Interessante contrapor o dever de mentir para governar, dentro da tradição da razão de Estado 
inaugurada por Maquiavel, com o dever de não mentir que Immanuel Kant aponta para o cidadão, 
aquele que em seu trato cotidiano há de falar a verdade em prol da coesão social. Veja: PUENTE, 
2002. 
427  Voltamo-nos ao sentido aristotélico de movimento e da força, mas não mais aplicada para 
reconduzir o “ente” ao seu estado de natureza, para o movimento natural que o conduz ao repouso, 
antes, para afastá-lo dali. 
428 Caso entendamos com De Libera que a política na Idade Média se dava nesta tensa relação entre 
poder civil e poder eclesiástico, e não como que Norberto Bobbio, que entende a política como o poder 
civil, o que se mostra demasiado moderno. 
429 “É recorrente em seus trabalhos (dos humanistas da Renascença) a convicção de que a chave do 
êxito político reside no estímulo às virtudes […] as quarto virtudes ‘cardeais’ definidas pelos 
moralistas da Antiguidade […] ‘a excelentíssima e incomparável virtude a que se chama justiça’ […] 
Passa então à virtude da fortaleza, qualidade mais complexa, que afirma incluir tanto a ‘resistência à 
dor’ quanto a ‘nobre e bela virtude chamada paciência’ […] a temperança que […] como companheira 
de várias outras virtudes, inclusive a moderação e a sobriedade […] E, finalmente, chega à virtude da 
sabedoria […] ‘sapiência’ […] Mais um conjunto de qualidades enfatizado por esses autores de 



 333 

conduta dos príncipes; por outro lado, o poder eclesiástico reportava-se ao poder civil, 

à espada dos príncipes, para manter a ordem e a harmonia430. Assim como a força 

moral da religião movia a sociedade ao lugar de sua natureza, voltar-se a Deus e sua 

oikonomia, também a força do gládio dos príncipes movia a sociedade ao lugar de sua 

natureza, à comunidade política natural 431 . Ainda que aqui se fale em liberdade, 

devemos perceber que a ordem das virtudes encerra nela uma ordem de dominação, 

entendendo que ao explicitarem: 
a mensagem mais ampla e profundamente conservadora que está por trás 

dessa sua lealdade às tradicionais classes dominantes [...] (admitindo) que o 

governo deve ficar nas mãos de quem tem a maior virtude, e tendo afirmado 

que a máxima virtude reside nos nobres e fidalgos, disso extraem agora a 

conclusão óbvia e conveniente: a fim de conservar a forma mais bem 

organizada da sociedade política, não devemos mexer nas distinções sociais 

existentes, mas, ao contrário, temos que conservá-las o melhor possível 

(SKINNER, 1996, p. 257).  

 Maquiavel, voltando seu olhar à Roma republicana, propõe um Estado que 

destrói este divisão de poder entre nobres e clero, unificando-o por meio da soberania 

do príncipe. Percebe, talvez antes do tempo432 , que não apenas é preciso que se 

estabeleça um único poder, o civil, como deve alterar a linguagem com que determine 

a conduta do príncipe. Assim, a linguagem moral do espelho de príncipes é 

abandonada em favor da linguagem do cálculo da eficiência que visa à estabilidade do 

Estado, mesmo que esta disposição precípua exija a utilização da violência433. Num 

                                                                                                                                                               
espelhos de príncipes […] era o grupo das chamadas virtudes principescas, a saber, as virtudes da 
liberalidade, clemência e fidelidade à palavra dada.” (SKINNER, 1996, p. 247-248).  
430 “A essência da mensagem humanística […] pode assim resumir-se na ideia de que o objetivo do 
governo deve consistir em alcançar ‘o mais alto grau de virtude’, enquanto o dever do governante deve 
ser o de servir como encarnação da ‘virtude em sua forma mais pura e elevada [...] a busca de virtude 
assim se tornou uma questão da maior significação religiosa e, ao mesmo tempo, moral” (SKINNER, 
1996b, p. 250-251). 
431 Conforme nos fala Quentin Skinner sobre o exame das relações entre sociedade e governo a partir 
das virtudes cristãs, “o papel das virtudes em sua relação com as metas da sociedade política como um 
todo [...] o supremo propósito do governo deveria ser o de preservar a liberdade popular [...] a maior 
ameaça a qualquer república se encontra na expansão da tirania e na decorrente perda da liberdade” 
(SKINNER, 1996, p. 253). 
432  “[…] Maquiavel assume, num espírito mais próximo do utilitarismo moderno, que a questão 
fundamental a levar em conta deve ser o de como preservar a própria República […] os defensores 
maquiavelianos da ragione di stato foram mostrando crescente disposição a argumentar que, se o maior 
objetivo do doutrinário político consiste em oferecer conselhos genuinamente úteis sobre como 
‘conservar seu estado’, então os aspectos menos edificantes da prática política dominante deveriam ser 
reconhecidos, e mesmo recomendados […]” (SKINNER, 1996b, p. 269). 
433 “À medida que na política do século XVI crescia a violência, contudo, e que os expoentes da força e 
da fraude iam espezinhando os defensores da virtude, os próprios humanistas começaram a considerar 
difícil manter essa sua elevada devoção ao ideal de justiça como a única base possível para a vida 
política. Alguns deles assim principiaram a reconhecer que, nos casos em que a busca da justiça venha 
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único movimento, Maquiavel rompe com a referência paralela à religião, ao mesmo 

tempo em que a submete ao poder civil. Diferentemente dos Protestantes que retiram 

da Igreja o poder político, mas mantêm a prescrição moral para os príncipes dada pela 

religião, Maquiavel faz o poder civil bastar-se a si mesmo, liberar-se da religião. O 

poder político civil não apenas libera-se do poder religioso, como ratifica-se como o 

único poder, soberano, cujo fim é o próprio Estado, fim este resultante de cálculos 

precisos e eficientes em vista de sua estabilidade.  

Enquanto Lutero nega à religião sua jurisdição temporal, submetendo-a ao 

poder dos príncipes, Maquiavel abre este caminho de fundamentação do Estado, que 

passa a se desligar da linguagem qualitativa das virtudes, para a dos cálculos da virtú. 

Mas é em Bodin que encontramos a elaboração do conceito de soberania mais 

acabado e que perdura, por meio do qual o Estado não apenas se unifica com poder 

político, que é entendido “como forma necessária da existência social” (CHÂTELET 

e DUHAMEL, 2000, p 46),  como refrata qualquer outro poder estrangeiro e 

perpassante, pois a soberania é indivisível, ou há um soberano, ou não há Estado. 

Poder soberano significa, como sabemos, poder supremo, o poder mais 

elevado, aquele que não está subordinado a nenhum outro e a todos subordina434. 

Como nos fala Norberto Bobbio, “no ápice deve haver um poder que não tem sobre si 

nenhum outro – e esse poder supremo, ‘summa potestas’, é o poder soberano. Onde 

há um poder soberano, há um Estado” (BOBBIO, 1980, p. 84). Seu caráter absoluto e 

a perpetuidade são as duas características deste poder soberano. Além destas duas 

características, uma terceira se junta que é a da indivisibilidade do poder (BOBBIO, 

1980, p. 88). 

Mais ainda, como diria Bodin, “quem é soberano não deve estar sujeito, de 

modo algum, ao comando de outrem” (BOBBIO, 1980, p. 86). Assim, o poder 

soberano não está sujeito a nenhuma lei que ele mesmo determina para seus súditos, 

estando acima destas 435 , estando apenas sujeito às leis naturais e às divinas 436 . 

                                                                                                                                                               
a provar-se realmente incompatível com a conservação da República, pode tornar-se justificável 
praticar o útil em vez daquilo que é estritamente correto” (SKINNER, 1996b, p. 270). 
434 Ainda nesta frase podemos sentir um leve eco das provas da existência de Deus, algo como “um ser 
que a todos move e por ninguém é movido”, isto é, o Logos, a Razão, a Inteligência, e porque não, a 
Alma. Lembramos que soberano advém do latim “super anus”, o anel mais externo do cosmos antigo, o 
Motor Imóvel que a tudo move sem ser movido. 
435 “O soberano está acima das leis porque é ele quem as faz e pode altera-las conforme a necessidade” 
(LAVROFF, 2006, p. 163). 
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Afastado está qualquer poder que diga lhe quais são as leis que regem sua conduta, 

qualquer heteronomia. Mas, por outro lado, Bodin também entende que o poder 

soberano está limitado aos limites dados pelas relações privadas entre seus súditos437.  

Poderemos antever como estas relações econômicas se chocam com a prerrogativa 

soberana do Estado. 

Esta questão da tendência das relações privadas em escapar do poder 

soberano, diante da resolução deste em ser absoluto, permanente e indivisível, põe em 

risco a própria soberania, pois o soberano “tem todo o poder, ou não tem o poder. 

Quando o poder está dividido, o Estado perde unidade, e com ela a estabilidade. Ou o 

Estado é uno ou não chega a ser um Estado” (BOBBIO, 1980, p. 88), isto quer dizer, 

a perpetuidade tão necessária a este poder. Ou o poder é soberano e total, ou ele abre 

espaço para outros poderes e, quem sabe, contrapoderes. Conforme nos diz Norberto 

Bobbio, estas características do Estado, ser absoluto, perpétuo e,  principalmente, 

indivisível, poderemos ver em Rousseau, ainda que para este pensador, o poder 

soberano seria popular (BOBBIO, 1980, p. 91). Ora, cabe frisar que o poder soberano 

“é a força de coesão, de união de uma comunidade política438, sem a qual esta se 

deslocaria. Ela cristaliza o intercâmbio de ‘comando e obediência’, imposto pela 

natureza das coisas a todo o grupo social que quer viver. É o poder absoluto e 

perpétuo de uma República” (CHEVALLIER, apud BEDIN, 2008, p. 110). Enfim 

devemos pontuar a distinção feita por Bodin entre Estado e o governo, algo como um 

poder abstrato e imaterial, e seu agente corpóreo. O Estado é reino, a potestas, a 

potência, mas não governa, para tanto se faz valer de um poder espaçotemporal, 

entendendo que “para se exercer, a potência tem de se encarnar nas instituições 

empíricas que têm a missão de governar” (CHÂTELET e DUHAMEL, 2000, p. 47). 

Se o governo é temporal e espacial, sendo próprio de cada povo, há algo de essencial 

que “a absoluta soberania do Estado, princípio necessário e transcendente da 

sociedade enquanto República” (CHÂTELET e DUHAMEL, 2000, p. 48). Ao 

referenciar o Estado como poder soberano, reatualizamos, seguindo estas palavras de 

                                                                                                                                                               
436 Se o poder soberano não se sujeita às leis por ele determinada, mas apenas às leis naturais e divinas, 
é “natural” que um deus desta ordem venha buscar apagar os vestígios desta heteronomia que lhe limita 
a liberdade.  
437  “A sociedade considerada por Bodin se divide em uma esfera pública e uma esfera privada. Que 
além do Estado existe a sociedade civil, com suas relações econômicas, que tendem de modo 
permanente a escapar do poder do Estado” (BOBBIO, 1980, p. 87). 
438 “(Bodin) considera que a existência de um poder político unificado e unificante é um dado de fato 
de toda sociedade histórica” (CHATELÊT e DUHAMEL, 2000, p. 46). 
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Châtelet e Duhamel, o sentido de transcendência a que este Deus exmachina se 

reporta. O trabalho de instanciação racional ao Estado, quer dizer, de cálculo de 

eficácia do poder, não rompe com seu amparo numa crença de cunho religioso, posto 

não ser empiricamente verificável. A soberania do Estado ainda exige que o templo à 

deusa Fides, a boa-fé cívica, permaneça aberto no centro da cidade. 

 Procuramos destacar anteriormente o papel de dois pensadores que alteraram a 

relação entre a Igreja e o Estado: Maquiavel e Lutero, assim como o de Bodin 

concernente à questão da soberania. Se em Maquiavel o Estado tem como fim o 

Estado, os meios de perpetuá-lo serão calculados de tal modo que há de se afastar a 

referência moral-qualitativa própria do pensamento religioso medieval. Este 

afastamento traz uma dupla conotação: primeira, da mudança de paradigma 

linguístico, que passa de uma moral apoiada numa linguagem qualitativa, para o 

cálculo de custos tendo em vista a perpetuação do Estado; segundo, que torna o 

Estado impermeável às investidas do poder eclesiástico que viriam de fora para 

dentro, um poder estrangeiro que imporia normas e condutas. O príncipe 

maquiavélico é, sobretudo um guerreiro que não hesita em usar da violência em vista 

da perpetuação do Estado.  

Em Lutero, a Igreja não encontra qualquer papel na ordem política, estando 

submetida ao poder secular do príncipe, assim, a religião volta-se à interioridade do 

crente, do qual se requer absoluta submissão ao poder político. Não que o crente não 

possa se voltar contra o poder injusto, ou seja, católico, mas há de se submeter ao 

poder do príncipe protestante de maneira inequívoca. A Igreja, em Lutero, vem a ser 

entendida a partir do corpo mítico, da reunião dos crentes. Em ambos os casos, o 

conceito de dupla espada que tinha validade na Idade Média, esvaece em prol de um 

poder único que em Bodin 439  assume o aspecto do poder soberano: indivisível, 

absoluto e perpétuo. Ao Estado, em qualquer um dos três pensadores, prescreve-se o 

direito e o dever daquele que detém o monopólio do uso da violência, isto é, usa-la 

quando julgar preciso, e estes três produzem, para tanto, discursos legitimadores. 

 O Estado não apenas tem o direito do uso da violência, como fará uso dela 

tantas vezes quanto julgar que sua soberania está em causa, isto é, seu caráter 

absoluto, sua indivisibilidade e sua perpetuação. Neste sentido, a guerra e a violência 

                                                        
439 Bodin, conforme vimos anteriormente, não é um entusiasta das ideias de Maquiavel e de Lutero, 
embora seus trabalhos em torno da soberania se prestam a formar, junto com os trabalhos de Maquiavel 
e de Lutero, o conceito do Estado Moderno. 
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podem ser pensadas em dois vieses: primeiro, a guerra justa do Estado contra a 

religião, esta que, ao se utilizar deste expediente para prevalecer contra os hereges, 

teria impetrado guerra injusta. Do Estado moderno, poderíamos pensar que encontrou 

legitimidade para submeter a religião, lançando contra ela uma guerra justa. Ao impô-

la derrota política, pode, portanto, torná-la submissa. Este é um conceito importante 

em Bodin, que aquele que levanta a bandeira de uma guerra justa, pois este pensador 

diz que o vencer tem o direito de escravizar o vencido. A questão aqui é que desta 

maneira a religião que nos séculos passados fazia um contrapeso de poder ao Estado, 

e com isto dividia o poder a partir da espada espiritual, a oração, agora sendo 

submetida, permite ao Estado sua secularidade com soberania.  

Se concordarmos com a perspectiva proposta, a questão do Estado Secular não 

representaria o apaziguamento das guerras, em que a religião é protagonista. Não 

seria um ato de tolerância do Estado que põe fim às ações belicosas das religiões, mas 

o fim será consequência de uma guerra justa, legitimada, contra as religiões, visando a 

neutralização e submissão desta ao poder soberano. Não é  fim da guerra que se visa, 

mas a justificação delas a partir da legitimidade de um poder soberano secularizado. 

As guerras entre religiões apenas serão úteis como pretexto de se fazer guerra justa 

contra elas e, assim, neutralizar o poder da religião, garantindo a soberania do Estado. 

Ao longo dos séculos que sucederam o fim das guerras de religião na Europa, não 

assistimos a cessação das guerras, mas a legitimação destas por outras vias.   

 O segundo aspecto importante na questão das guerras está em quando nos 

voltamos a percebê-las dentro do Estado. Ao Estado se legitima o direito de fazer 

violência contra a população que habita em seu próprio território, isto é, sua própria 

população, sempre que se perceber ameaçado em sua soberania. Uma vez que o 

Estado visa sua autopreservação, sua absolutização e indivisibilidade, defrontamo-nos 

com as questões não mais referenciadas, caras ao aristotelismo, que sinalizavam ao 

bem comum. Grosso modo, o Estado realiza guerras contra as Religiões, contra outros 

Estados, mas também contra sua própria população, tantas vezes quantas entender que 

deva, visando sua soberania. Mas os trabalhos de Lutero e Maquiavel não 

conquistaram a Europa sem que fossem produzidas outras teorias contrárias. 

 A Contrarreforma pode ser pensada tanto como um movimento interno da 

Igreja Católica, cujo propósito escapa a esta pesquisa, quanto um movimento de 

embate contra a reforma protestante. No que tange às questões relativas à teoria do 

Estado, os pensadores católicos retomam ao tomismo e ao direito natural (SKINNER, 
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1996, p. 414), e apesar das principais ideias políticas terem sido produzidas pelos 

dominicanos, foram “os jesuítas que se puseram a difundi-las, com energia ímpar, 

pela Itália, França e Espanha” (SKINNER, 1996, p. 415), tendo como um dos 

expoentes, “Francisco Suaréz” (SKINNER, 1996, p. 416). Estas ideias políticas 

tinham como intento a confrontação dos hereges luteranos, “não apenas o conceito 

luterano de Igreja, mas toda a concepção de vida pública associada à reforma 

evangélica” (SKINNER, 1996, p. 417). Os católicos confrontaram a heresia da “sola 

scriptura” que rejeitava o conceito de tradição católica, assim como “a tese 

fundamental de que a Igreja não passa de uma congregatio fidelium, com seu 

consequente repúdio a todas as hierarquias eclesiásticas e sua negação dos poderes 

legislativos do papa” (SKINNER, 1996, p. 417). Teses estas que pretendem tornar a 

Igreja invisível e desfazer das hierarquias eclesiásticas. 

 Enquanto os luteranos concebiam o homem a partir da teologia agostiniana, 

isto é, decaído em face do pecado original, os católicos, referenciando-se em Aquino, 

tomavam como base para sua antropologia o conceito de “[...] ‘dupla justiça’ (a divina 

e a dos reis) [...] embora sendo inegável que os homens estejam repletos de fraquezas 

morais e sejam ‘servos do pecado’, os luteranos estavam errados ao negar aos homens 

qualquer elemento de ‘graça divina’” (SKINNER, 1996, p. 418). Enquanto Lutero 

abre espaço para um poder absoluto centrado no príncipe, os católicos se abrem a 

outra possibilidade, a do consenso, conforme ficará mais evidente em sequência, 

possível a partir desta dupla condição humana: pecadores e agraciados. 

 Se Lutero, referenciando-se em Agostinho que, por sua, vez cristianiza os 

neoplatônicos, rejeita a possibilidade de uma lei de Deus inscrita em todos os homens, 

como querem os tomistas, os quais cristianizam Aristóteles, também Maquiavel é um 

inimigo dos católicos jesuítas e dominicanos ao “rejeitar a ideia da lei natural 

enquanto base moral adequada para a vida política [...] pela primeira vez, a célebre 

associação entre os nomes de Lutero e Maquiavel como os dois fundadores do ímpio 

Estado moderno” (SKINNER, 1996, p. 421). Lembrando que: 
pensamento político de Maquiavel: a de que para o príncipe o valor básico 

deva consistir simplesmente na “conservação de seu estado, e que para esse 

fim ele deva usar de todos os meios, bons ou maus, justos e injustos, de que 

possa dispor [...] A doutrina que Maquiavel procurou mais que tudo expor 

aos nossos governantes seculares reza que sua conduta justa ou injusta deve 

depender de qual linha de ação será mais útil para a república temporal 

(SKINNER, 1996, p. 421). 
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 Pensamento este que exclui a Igreja e suas prescrições morais que norteariam 

os reis. Ao buscar refutar os argumentos dos hereges luteranos e dos maquiavélicos, a 

Igreja tem como sentido a preservação de seu poder político paralelo ao poder civil, 

independente deste e soberano. A Igreja defenderá sua tradição e herança, as quais 

remontam aos primeiros séculos da era cristã, assim, traz em si as marcas da 

soberania de uma oikonomia divina, a partir de sua permanência, unidade e caráter 

absoluto ou, nas palavras de Quentin Skinner: “[...] ‘a Igreja deve ser visível’, 

argumentando que as ‘marcas’ da verdadeira Igreja incluem sua antiguidade, 

existência ininterrupta, abrangência mundial, sucessão apostólica dos bispos, unidade 

sob o papa e conjunto coerente de doutrinas católicas” (SKINNER, 1996, p. 421). 

Como marca desta oikonomia440 a Igreja é uma estrutura hierárquica e legislativa 

controlada pelo papa (SKINNER, 1996, p. 422). Estes autores católicos “ressaltam a 

tradicional ideia de que a Igreja visível é sem a menor dúvida uma autoridade 

legislativa independente, operando seu próprio código de direito canônico paralelo às 

leis civis da república, às quais jamais se submete” (SKINNER, 1996, p. 423). Donde 

haveremos de salientar o caráter de autoridade legislativa independente, seu código de 

leis paralelas e não submissa ao poder civil. Características estas combatidas pelo 

poder civil em sua pretensão de soberania. 

 Portanto, diferentemente da tese luterana de uma igreja invisível composta da 

congregação dos crentes, a Igreja católica preconiza sua visibilidade, tanto quanto do 

poder civil e paralelo a este (SKINNER, 1996, p. 424). Ao refutar estas duas teses 

luteranas, da rejeição da tradição (escritos e hierarquia) e da igreja invisível, em prol 

da autoridade soberana de uma Igreja visível, os jesuítas puderam elaborar uma teoria 

de Estado que confrontasse aquelas de Lutero e Maquiavel. A tese fundamental da 

contrarreforma foi, recorrendo ao tomismo, de que o homem traz em si a capacidade 

de estabelecer as bases morais para a vida pública (SKINNER, 1996, p. 426). 

Segundo o tomismo, o universo seria regido por um conjunto de leis hierarquizadas: 

primeiro, aquelas por meio das quais age o próprio Deus; segundo, as leis expressas 

nas Sagradas Escrituras e que fundam a Igreja; terceiro, a lei natural que Deus 

implanta no coração dos homens; por fim, as leis positivas criadas pelos homens em 

consonância com as demais, aquelas que determinam a legitimidade destas 

(SKINNER, 1996, p. 426).  As leis humanas não devem confrontar a lei da natureza, 

                                                        
440 Termo agambeniano que não encontramos no texto de Skinner. 
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mas advir do conhecimento e da correta aplicação desta, sabendo que esta última 

tanto é justa e racional, quanto expressa a vontade de Deus. 

 Enquanto os agostinianos tomando referência nos neoplatônicos, segundo os 

quais tudo o que há representa uma Ideia, portanto, sempre houve enquanto tal, para 

os tomistas, o Estado não tem existência natural, não se funda numa Ideia eterna, mas 

resulta de uma atividade criativa humana, “por uma forma de ação combinada com 

seus cidadãos” (SKINNER, 1996, p. 432)441. Quentin Skinner nos diz que se os: 
teóricos raramente empregam a fórmula consagrada do “contrato social” 

para analisar a formação do Estado [...] Entretanto, não há dúvida de que 

esses autores possuem o conceito de estado de natureza mesmo quando não 

possuem o termo, e de que já reconhecem o valor heurístico de empregá-lo 

como um expediente para elucidar a relação entre leis positivas e os 

teoremas da justiça natural (SKINNER, 1996, p. 432). 

 A condição natural do homem é aquela em que goza plenamente de um estado 

de liberdade, de igualdade e de independência. Assim, antes de se formarem as 

repúblicas, nenhum homem exercia o mando sobre ninguém. Desta maneira os 

homens não estavam restritos às leis positivas e ninguém exercia domínio sobre o 

outro (SKINNER, 1996, p. 433). Os homens eram governados por aquelas leis que se 

lhes estava implantadas em seus corações, as leis naturais. No entanto, esta condição 

natural do homem não implicava em seu estado solitário, há de se salientar, antes, tal 

condição natural era social, mesmo que não fosse política. Esta condição natural do 

homem, por certo, criou uma dificuldade aos tomistas, o que demandou esforços para 

explicar a passagem do estado natural para a república, com a consequente restrição 

imposta pelas leis positivas àqueles que eram livres (SKINNER, 1996, p. 434-5). 

Quentin Skinner salientará que esta mesma dificuldade foi enfrentada pelos 

contratualistas modernos, tais como Thomas Hobbes, John Locke442 e Jean-Jacques 

Rousseau443. 

                                                        
441 Lembramos que, para Aristóteles a Pólis não é uma necessidade da natureza, mas é resultado do 
movimento natural e da ação humana. Lembramos que uma Pólis é o movimento natural desde uma 
casa (oikós) ao se juntar a outra casa, forma uma vila e esta, em vista de sua autossuficiência, encontra 
seu fim (teleológico) na Pólis. Há neste ajuntamento e neste movimento de autossuficiência uma ação 
humana, do animal político. 
442 “[...] John Locke [...] argumentaria [...] ‘se o homem em estado natural é tão livre como se afirmou, 
se é senhor absoluto de sua pessoa e de seus bens, igual aos maiores a ninguém sujeito, por que abriria 
mão de sua liberdade? Por que desistiria de seu império e se sujeitaria ao domínio e controle de 
qualquer outro poder?” (SKINNER, 1996, p. 435-6). 
443 “Rousseau: ‘O homem nasce livre, mas por toda parte se vê acorrentado.’  A questão não está tanto 
em explicar como ocorre a mudança, mas em saber o que a pode legitimar” (SKINNER, 1996, p. 436). 
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 O problema se põe tanto no campo das motivações humanas, o motivo que os 

levou a passar de um estado natural para a república, quanto de legitimação, numa 

vida política na república, em que a condição de submissão às leis positivas requer 

que seja legitimada, ou seja: 
e o homem é “livre por natureza e não está sujeito a ninguém”, precisamos 

ser capazes de explicar “como sucede, se considerarmos simplesmente o que 

existe na natureza das coisas, que alguns homens possam pretender governar 

outros e impor-lhes uma obrigação genuína por meio de leis que eles 

próprios promulgam” (SKINNER, 1996, p. 436). 

Os jesuítas teriam elaborado um método para lidar com tais dificuldades e que 

seus métodos alicerçaram as bases para as teorias contratualistas do século XVII. A 

saída destes jesuítas passou por absorver alguns elementos do agostinianismo e a ideia 

de degenerescência humana, tendo em vista o pecado que a humanidade herdou de 

Adão. Assim, o homem em estado natural tende a degradar suas relações, o que 

promoverá a injustiça e a incerteza, embora continue capaz de mover-se em prol do 

Estado, contudo, se permanecer em estado natural, seu estado de pecado o conduzirá à 

degradação 444 . O homem em estado natural é propenso ao egoísmo e tem uma 

vontade moral fraca, propensões e fraquezas estas que colocariam em risco a 

possibilidade de vida social e sua sobrevivência. Assim, numa passagem que nos 

lembra Thomas Hobbes, no entanto, citando Suaréz, comenta Skinner que “a vida 

com muita probabilidade seria breve, pois na ausência de um poder para impor os 

ditames da lei da natureza, ‘nenhuma ofensa poderia ser adequadamente evitada ou 

vingada’” (SKINNER, 1996, p. 437). 

 Os homens, egoístas e de vontade fraca, motivados pelo interesse pessoal de 

sobrevivência, abrem mão de sua liberdade, em favor das leis positivas, aquelas que 

auxiliarão os homens a observarem as leis da natureza. Francisca Suárez dirá que o 

homem procurando apenas suas próprias vantagens se afastará do bem comum, 

portanto, tendo em vista o bem comum, será preferível deixar o estado de natureza 

por uma república, pois o homem é impelido “‘a criar alguma autoridade pública que 

tenha por dever a manutenção e promoção do bem comum’” (SKINNER, 1996, p. 

438). Esta República estabelece seu governo com o uso de força tal que conduza os 

homens a abdicarem de seus interesses egoístas e se voltarem ao bem comum, tal 

                                                        
444 Francisco Suárez observa que “[...] é que ‘a paz e a justiça jamais podem ser mantidas sem leis 
apropriadas’, pois ‘o homem comum sente dificuldade em compreender o que é necessário ao bem 
comum, e quase nunca envida esforços para buscá-lo ele próprio” (SKINNER, 1996, p. 436-437). 
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força de coesão social seria “‘uma força providencial’, e de forma mais específica 

pela vontade do próprio Deus, ‘por quem é ordenado todo poder’” (SKINNER, 1996, 

p. 438). Mas Deus não providencia a República determinando sua necessidade 

natural, antes, “ele apenas dá aos homens o poder de criar por si mesmos suas 

repúblicas, colocando-os numa situação e dotando-os de tais capacidades que esse ato 

de criação se torne necessário e possível” (SKINNER, 1996, p. 438). 

 Segundo Quentin Skinner, os tomistas, a partir da condição natural do homem 

respondem à questão que mais tarde será reposta por Rousseau:  
[...] como é possível operar, legitimamente, a passagem da condição de 

liberdade natural para as restrições impostas pela sociedade política? (Cuja 

resposta foi:) [...] como uma comunidade natural acabaríamos por 

reconhecer a impossibilidade de manter a justiça, julgaríamos racional dar 

nosso livre consentimento à instituição de uma república, concordando 

mutuamente em limitar nossas liberdades a fim de alcançar, por meio 

indireto, maior grau de independência e segurança para nossa vida, 

liberdade e estado. [...] é por meio de consentimento, segundo todos esses 

autores, que a transição para a sociedade política tem condições de 

legitimar-se enquanto passagem. [...] (é) indispensável o consenso 

(consensus) em todos os casos nos quais o povo “transfere seus poderes a 

alguém, pelo bem da república” (SKINNER, 1996, p. 438). 

 Então, é o consenso entre os homens que os faz sair do estado natural e 

constituírem uma república, isto é, em termos aristotélicos, o consenso é a causa 

eficiente da República445. Assim, se o poder político repousa sobre a lei natural, a 

instituição da república é fruto da escolha humana, desta maneira “‘[...] o poder de 

organizar a república reside imediatamente na comunidade’ [...] o consentimento 

humano” (SKINNER, 1996, p. 439). O consentimento explica, desta maneira, como 

os indivíduos deixam seu estado natural e se tornam súditos de uma república. 

Ademais, ressalta Suárez “que o ato de consentir constitui o único meio pelo qual 

pode ser criada uma república legítima. ‘O poder civil sob qualquer forma, para que 

seja justo e legítimo, deve resultar de uma concessão direta ou indireta da 

comunidade, não podendo de outro modo ser mantido com legitimidade’” 

(SKINNER, 1996, p. 440). Devemos ressaltar que, para Suaréz, “todos (os homens) 

                                                        
445 Mas, se em Aristóteles, conforme vimos anteriormente, o movimento do oikós para a Pólis tinha 
como causa eficiente a amizade, a phylia, nos tomistas, o consenso é motivado pelo egoísmo e a 
capacidade humana de criar leis positivas. 
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são ‘livres por natureza’, todos ‘possuem o uso da razão’ e ‘têm poder sobre suas 

próprias faculdades’” (SKINNER, 1996, p. 441)446. 

Na tradição tomista, os católicos propuseram uma antropologia na qual o 

homem seria capaz de criar por si uma República, a partir de uma lei natural 

divinamente presente nele, ainda que, também, o mesmo homem, fosse uma criatura 

decaída por conta do pecado original. Para estes contrarreformadores, há quatro 

instâncias legais: a lex aeterna, a lex divina, a lex naturalis ou ius naturale e a lex 

humana ou ius positiva. A partir da lei natural, o homem, capaz de conhecer as leis 

naturais que estão no cosmos e em si, está capacitado a criar as leis positivas. Embora 

o homem tenha em si tal capacidade, sua condição de criatura o colocou aquém dela, 

vivendo apenas segundo a lei da natureza, quando o homem estava em estado natural. 

O Estado não é uma criação divina, mas há de ser uma do homem, em outras palavras, 

o Estado não é natural, mas obra do engenho humano. Em estado de natureza, todos 

os homens gozam da liberdade, da igualdade e independência, o que não quer dizer 

que vivam em solidão, mas em estado social sem dominação política. Se, em estado 

natural, o homem vive em sociedades sem dominação, guiados pela lei natural, mas 

com capacidade de criar a república, também é de seu estado decaído e 

degenerescente que lhe advém o perigo, em face das injustiças prementes e das 

ameaças recíprocas de vinganças. Ainda em estado natural, capaz de conhecer as leis 

da natureza (cósmica e humana) e de criar leis positivas, e sob o perigo de ameaça de 

injustiça e de vingança de todos contra todos, os homens se encaminharão a um 

consenso tal que redunde na criação da república. Esta passagem do estado natural 

para o da república é resultado de um cálculo de indivíduos egoístas e auto-

interessados que visam à ampliação de seu bem-estar e à garantia de segurança. Neste 

                                                        
446 Podemos neste momento nos permitir uma síntese transitória, lembrando que Maquiavel o Estado 
tem como fim sua estabilidade, isto é, sua perpetuação, para tanto, afasta-se da distinção medieval entre 
Estado bom e mal a partir de um estatuto moral, pelo abandono da referência nos valores tradicionais 
da religião. Antes, o príncipe faz cálculos que visam à manutenção do poder sem tal referência. Desta 
maneira, o bom Estado é o que perdura e o mau o que não se mantém. Lutero, por sua vez, retira a 
Igreja do cenário político; a igreja luterana abdica de seu poder político, concentrando no poder civil a 
instância das decisões políticas, submetendo aquela ao ordenamento determinado por este. Bodin, por 
sua vez, conceitua o poder soberano como aquele que é absoluto e indivisível, o qual visa sua 
perpetuação, mas este poder soberano, legislador da normatividade positiva, estará sujeito às leis 
naturais e divinas. Ademais, suspeitamos que a legitimação do poder civil soberano utilizou a questão 
da guerra de religiões a fim de justificar, nos termos de Bodin, a sujeição da religião ao poder 
soberano, que se autolegitima a travar guerras justas e a escravizar seus inimigos vencidos. Na 
Contrarreforma, percebemos um movimento que visa combater as heresias luteranas e maquiavélicas 
que tanto destruíam a Igreja em sua materialidade institucional, quanto colocavam em dúvida o valor 
das tradições. Os dominicanos e os jesuítas elaboraram uma teoria política que tem em Francisco 
Suárez seu grande expoente e divulgador.  
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estado posterior ao de natureza, na república, os homens se submetem a um poder que 

lhes há de garantir a segurança. Este poder que os unifica, ciente da natureza decaída 

do homem, haverá de usar da força a fim de garantir que os indivíduos egoístas e 

autointeressados possam se submeter ao bemcomum. Mas este poder unificador e que 

se coloca sobre os demais, há de legislar a partir da lei da natureza e da lei divina, a 

fim de perpetuar este estado republicano. Temos desta forma um Estado indivisível e 

perpétuo, ainda que não plenamente absoluto, posto que o legislador há de se reportar 

a um poder que lhe é externo, tal qual o conceito bodiniano de soberania nos permite 

pensar. 

 Não devemos deixar escapar nesta síntese os importantes trabalhos de Galileu 

Galilei, com sua mecanização do universo e a matematização da linguagem científica. 

Se Bodin conceituava o poder soberano ainda submetido à lex divina e à lex naturale, 

portanto, se reportando a um poder transcendente ao poder civil, a servilização da 

religião, vencida numa guerra justa, exigiria autonomizar este poder soberano. Esta 

autonomia e fechamento do poder soberano sobre si, podemos encontrar nos trabalhos 

de Thomas Hobbes. Antes, contudo, haveremos de lembrar que Thomas Hobbes 

nasce sob o signo do medo447 e da guerra, não tanto de religiões, como, sobretudo, 

entre poderes civis que lutam por estabelecer sua soberania na Inglaterra. Também 

duas outras influências serão notadas, ainda que apenas uma delas seja marcada e 

relembrada, nos trabalhos de Hobbes. Uma das influências perceptíveis em Thomas 

Hobbes encontramos nos trabalhos de Francisco Suárez. Dupla influência, 

poderíamos dizer: de um lado, o filósofo inglês nega e combate o tomismo e a 

referência última ao Logos, em Deus, como se dá na tradição da escolástica448; de 

outro, podemos perceber a absorção de conceitos presentes já na teoria de estado dos 

contrarreformadores449 e que Hobbes assimila, mas a partir de outra chave referencial:  
[…] nenhum dos percursos de Hobbes havia buscado efetuar uma ruptura 

definitiva com a tradição em seu conjunto como a que implica a resposta 

                                                        
447 “’O medo e eu somos gêmeos’, escreveu Hobbes numa autobiografia latina em versos, composta na 
extrema velhice. Hobbes nascera justamente quando a frota espanhola […] ameaça desembarcar na 
costa inglesa […] ele reivindicava com orgulho a decisão de pôr o medo no centro da própria filosofia 
política” (GINZBURG, 2014, p. 16). 
448 “[…] J. Laird (Hobbes, Londres, 1934) investigou recentemente a relação da filosofia política de 
Hobbes com a tradição. Afirma que Hobbes, quem introduz a nova doutrina mecanicista na metafísica, 
ainda que por meio de uma ‘técnica’ medieval, é completamente medieval em sua técnica e sua política 
(p. 57). Para Laird, a diferença essencial entre Hobbes e seus predecessores medievais reside, por 
conseguinte, no ‘vigor lógico e crueldade’ daquele (p. 58), ou na demonstração das teorias tradicionais 
por meio de métodos e princípios da ciência moderna” (STRAUSS, 2011, p. 25). 
449 Para um estudo ampliado a respeito, citamos: FORTEZA, 1998, PINK, 1998 e STATE, 1991. 
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moderna à pergunta pela vida justa do homem. Hobbes foi o primeiro em 

experimentar a necessidade de busca uma nova ciência do homem e do 

Estado, e obteve êxito em sua busca. Sobre esta nova doutrina se assenta 

expressa ou tacitamente todo o pensamento moral político ulterior […] o 

fato de que o ideal de civilização em sua forma moderna, o ideal tanto do 

desenvolvimento burguês-capitalista em sua forma moderna como do 

movimento socialista, foi fundamentado e exposto por Hobbes com uma 

claridade, profundidade e sinceridade não igualada nem antes e nem depois 

[…] a filosofia moral, não apenas a do racionalismo do século XVIII, como 

também a de Rousseau, Kant e Hegel, não poderiam ser possíveis sem a 

obra de Hobbes. Mas, sobretudo, a filosofia política de Hobbes, como 

resposta à pergunta pela vida justa do homem (STRAUSS, 2011, p. 21) 

Uma segunda influência é perceptível em Hobbes, tendo em vista que em “sua 

concepção política se articula com sua ontologia e essa se inspira diretamente na nova 

física e em seu mecanicismo” (CHÂTELET e DUHAMEL, 2000, p. 50). O homem 

passa a ser compreendido como uma máquina natural450 cujas propriedades são o 

desejo, a ação, a deliberação e o movimento dados pelo desejo, percebendo que “nesta 

ótica realista e que, em nome da física dos corpos, elimina qualquer consideração de 

ordem moral 451 ” (CHÂTELET e DUHAMEL, 2000, p. 51). Assim, adotando o 

princípio de conservação de movimento enunciado por Galileu452, Hobbes percebe 

que o “que precisa de ser explicado não é porque continuam as coisas a moverem-se, 

mas porque mudam de direção e porque param [...] o princípio de conservação do 

movimento foi usado por Hobbes no desenvolvimento de uma visão materialista, 

mecanicista, dos seres humanos” sabendo que “um desejo é um ‘movimento em 

direção a um objeto’” (WOLFF, 2011, pp. 21-2). Os homens sempre estão em 

movimento, nunca encontrando-se em repouso, em busca de seus desejos contudo, 

são todos iguais, isto é, todos “possuem aproximadamente o mesmo nível de força e 

capacidade” (WOLFF, 2011, p. 23). Os homens são iguais453 e têm o mesmo “desejo 

insaciável de poder atrás de poder, que cessa apenas com a morte” (HOBBES, apud 
                                                        
450 “Esta lógica é apresentada por Hobbes em duas variantes argumentativas, a primeira de feição 
existencial e a segunda com caráter valorativo. Ambas as versões são de ordem quantitativa, isto é, as 
regras naturais obedecem a uma lógica de acumulação” (MATOS, 2006, p. 76). 
451 “Hobbes parece negar que possa haver moralidade no estado de natureza” (WOLFF, 2001, p. 26). 
452 Que hoje poderíamos chamar de movimento inercial, ou seja, um corpo tenderá a se manter num 
dado movimento, a menos que lhe seja aplicada alguma força que altere este estado. 
453 “É a igualdade que dá aos homens a vontade de se matarem e roubarem uns aos outros, que os faz 
almejarem o poder sobre seus semelhantes; é a igualdade entendida como agressão, em suma, que se 
encontra a raiz das diferenças, ou seja, da desigualdade […] ‘O estado de igualdade é o estado de 
guerra’. É situando a desigualdade no centro, dando-lhe o primado, que se alcança a paz” (RIBEIRO, 
2003, p. 29). 
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WOLFF, 2011, p. 22). Como, no estado de natureza, os recursos são escassos, os 

homens, desejando concomitantemente as mesmas coisas, competirão entre si para a 

obtenção destes. Do desejo, da igualdade e da competição por recursos escassos, 

surge a incerteza no indivíduo quanto a não ser morto por outro, nesta guerra de todos 

contra todos454. 

O homem em estado de natureza não está sujeito a qualquer lei positiva, sendo 

livre para agir conforme julgue adequado à sua preservação, mesmo que este cálculo 

exija matar outros. Se não há quaisquer leis positivas em estado de natureza, contudo, 

os homens estão sujeitos às leis naturais. Tais leis não são “como leis morais, mas, ao 

invés, como teoremas ou conclusões da razão” (WOLFF, 2011, p. 29). Ora, há no 

homem uma capacidade de conhecer e aplicar tais leis naturais, ou conclusões da 

razão. Em síntese as leis naturais se resumem a três: 
(primeira) Todo homem deve buscar a paz, na medida que tem esperança de 

a obter; quando não consegue obter, poderá procurar obter, e utilizar, todos 

os recursos e vantagens da Guerra; [...] (segunda) que desistamos do direito 

a todas as nossas coisas, sob a condição de que os outros se mostrarem 

dispostos a fazer outro tanto, e cada um ‘se satisfaça com a liberdade em 

relação aos outros homens que ele permitiria aos outros homens em relação 

a si próprio; [...] (terceira) honrar seja quais forem as alianças que se 

fizerem (WOLFF, 2011, p. 28). 

Os homens em estado de natureza, embora reconheçam as leis de natureza, 

vivem numa condição insuportável, uma vez que o desejo de poder e o desejo de 

viver são contraditórios455. A fim de eliminar a violência natural, os homens utilizam 

suas capacidades deliberativas a fim de constituir uma instância superior que ponha 

fim na guerra de todos contra todos. Assim, “a instauração da sociedade política [...] 

do Estado, pressupõe que os cidadãos, de comum acordo (consenso), despojem-se 

integralmente de sua potência individual e transfiram para a autoridade pública” 

(CHÂTELET e DUHAMEL, 2000, p. 51). Nesta passagem do estado de natureza, 

onde os homens são livres, iguais e racionais, para a República, o homem cria este 

artifício que é o Estado soberano, ao qual deve submissão.  

                                                        
454 Em Hobbes, a “afirmação de que a Guerra de todos contra todos se segue necessariamente da 
própria natureza humana. Todo homem é, por este mesmo motiva, o inimigo de todos os outros 
homens, porque cada um deseja sobressair-se aos demais e, portanto, agride-os” (STRAUSS, 2011, p. 
35). 
455 “Se o homem precisa do Estado, é porque naturalmente tende a fazer a guerra; herança original, isto 
é, do desejo de ter a ‘ciência do bem e do mal’” (RIBEIRO, 2003, p. 17). 
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O Estado soberano em Hobbes, como o de Bodin, é indivisível e busca sua 

perpetuação, contudo é marcado por uma diferença, pois para o pensador francês a 

soberania é limitada “a observância das leis naturais e divinas, e os direitos privados. 

Diante porém do poder soberano absoluto concebido por Hobbes, esses limites não se 

sustentam” (BOBBIO, 1980, p. 97), em outros termos, “a soberania una e indivisível 

do Estado é ilimitada: o contrato que a estabelece não a sujeita a nenhuma obrigação, 

salvo a de assegurar a tranquilidade e o bem-estar dos contratantes. Temos aqui o 

deus mortal456, o Leviatã457” (CHÂTELET e DUHAMEL, 2000, p. 51-52). Os súditos 

estão, assim, obrigados a obedecer às leis positivas do poder soberano, mas este não 

está submetido à obediência à nenhuma lei, nem mesmo às leis da natureza. 

Devemos lembrar que, para Maquiavel, a distinção entre o bom e um mau 

governo não está em sua conduta moral, mas na habilidade de cálculo que visa a 

preservação do Estado, a despeito da moralidade ou não dos meios para tanto. Em 

Hobbes, também a distinção entre o bom e o mau governo não está nem na conduta 

moral, nem em que ele cumpra as leis, pois o poder soberano não está sujeito à 

nenhuma lei, nem mesmo àquelas que ele impôs. Conforme nos lembra Norberto 

Bobbio, “não há nenhum critério objetivo para distinguir o bom rei do tirano, etc. Os 

julgamentos de valor [...] são subjetivos, dependem da ‘opinião’. O que parece bom a 

                                                        
456 “Dois historiadores alemães […] demonstraram como o conceito de soberania do direito político 
moderno opera em forma secularizada o conceito de Deus de Calvino e seu ‘legibus solutus’. Um 
admirável conhecedor desta época de luta e transformação de conceitos religiosos, o inglês John 
Neville Figges, chegou a dizer que o Deus do calvinismo é o Leviatã de Hobbes, com sua onipotência 
não limitada nem pelo direito, nem pela justiça, nem pela consciência. Para Hobbes, Deus é, antes de 
tudo, poder (‘potestas’)” (SCHMITT, SD, p. 31). 
457 Aqui cabe um parêntesis a fim de tratarmos do nome de Leviatã. Ainda que o tema da Cidade, ou 
Pólis457 como um grande homem já apareça em Platão, a imagem da capa original do livro de Thomas 
Hobbes nos é sugestiva, inda mais quando associamos ao título que seu autor lhe ofereceu: Leviatã. Na 
capa, nos é apresentada uma forma humana segurando em suas mãos tanto a espada dos reis, quanto o 
cetro (ou espada espiritual), homem este composto de uma miríades de homens. Leviatã, como nos 
lembra Carl Schmitt, é uma figura mitológica bíblica, “um monstro marinho que é descrito nos 
capítulos 40 e 41 do Livro de Jó como sendo o animal mais forte e indomável” (SCHMITT, SD, p. 6). 
O Leviatã veterotestamentário457 é a representação do mal, ou o próprio diabo, a serpente marinha, o 
dragão. Mas, na Idade Média cristã, o Leviatã, segundo a escolástica, aponta para “a concepção 
teológica de que o Diabo, por conta da morte de Cristo na Cruz, perdeu a luta pela humanidade e foi 
capturado da própria Cruz como que numa armadilha. O Diabo é representado aqui como o Leviatã” 
(SCHMITT, SD, p. 9). No entanto, numa interpretação judeo-cabalística, “o Leviatã representa o ganho 
das mil montanhas [...], ou seja, os povos pagãos. A História universal aparece como a luta dos povos 
pagãos entre si” (SCHMITT, SD, p. 11). Mas, se a serpente e o dragão representam na mitologia judeu-
cristã o mal, para os povos pagãos da Inglaterra, representava o bem. Hobbes, por sua parte, 
“considerava os  judeus como os autores da distinção revolucionária entre a religião e a política, 
destruidora do Estado [...] combate a excisão tipicamente judeu-cristã da unidade política originária. 
Não havia distinção dos poderes, temporal e espiritual, para os pagãos” (SCHMITT, SD, p. 13). A obra 
de Thomas Hobbes, Leviatã, é, para Carl Schmitt, “a grande batalha histórica contra a teologia política 
em qualquer de suas formas” (SCHMITT, SD, p. 14). Fechemos o parêntesis. 
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uns a outros parecerá mau [...] Todos os critérios derivam da paixão, não da razão” 

(BOBBIO, 1980, p. 99). Mais adiante Norberto Bobbio nos dirá que o tirano é um rei 

que não obtém a aprovação de seus súditos, portanto, não é nem a inobservância das 

leis e nem o uso de poder excessivo que determinam um mau governo. Outro fator 

que não confere legitimidade ao poder soberano é o modo como conquistou o poder 

(se pela guerra e força ou de outros modos), mas sua legitimação é proveniente da 

aprovação dos súditos.  

Voltamos, desta maneira, à questão das guerras justas e injustas, pois que um 

soberano que obtém seu poder pela força seria chamado de déspota, segundo as 

teorias políticas anteriores. Contudo, para Hobbes, o que distingue as guerras justas 

das injustas é a vitória, pois “quando falta um tribunal superior às partes, que possa 

decidir em favor de quem tem razão, esta cabe ao vitorioso” (BOBBIO, 1980, p. 100). 

A este respeito, nos diz Hobbes: “Esse domínio (quer dizer, o domínio despótico) é 

alcançado pelo vencedor quando o vencido, para evitar a morte, declara [...] que, 

enquanto lhe for concedido viver e ter liberdade de movimentos, o vencedor o 

utilizará à sua vontade” (HOBBES apud BOBBIO, 1980, p. 101). O vencido submete-

se, assim, ao vencedor o qual tem direito de domínio sobre aquele. O mesmo 

movimento que se faz do estado de natureza para a república, quando os indivíduos 

diante da medo da morte consentem em entregar sua liberdade em prol do soberano, 

aqui, também, o vencido se submete ao vencedor. Salientamos que se em Aristóteles 

o domínio se legitimava pela natureza (ex natura), em Bodin, ao se fazer uma guerra 

injusta (ex delicto), em Hobbes, a dominação é legitimada contratualmente, por 

consentimento mútuo (ex contractu) (BOBBIO, 1980, p. 101). Assim, podemos 

pensar na questão da religião em Hobbes. 

 No capítulo XII do Leviatã (HOBBES, 2003), Thomas Hobbes procura tratar 

da religião, não apenas a cristã de seu tempo, como aquela que chamará de religião 

dos gentios, partindo da constatação de que é peculiar ao homem a religião. Também 

é peculiar à natureza humana investigar aqueles eventos que assiste e pensar que tudo 

tem um começo e que há algo que seja o começo de tudo. Ao investigar a causa de 

algo, não conseguindo encontrá-la, usa de sua imaginação ou toma referência em 

alguém com autoridade que possa atribuir uma causa. O homem procurará explicar as 

causas daquelas coisas que ocorreram e para aquelas que, porventura, ocorrerão, mas 

sempre estará apreensivo quanto aos males que possam advir, temendo a morte, a 

pobreza ou outras calamidades (HOBBES, 2003, p. 93). 
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 O homem está continuamente sob medo e, ao desconhecer as causas, busca 

para seu medo um objeto. Quando da impossibilidade de reconhecê-lo, passa a 

atribuir este medo a algum poder ou agente invisível458. “Foi talvez neste sentido que 

alguns antigos poetas disseram que os deuses foram criados pelo medo dos homens, o 

que, se aplicando aos deuses [...] é muito verdadeiro” (HOBBES, 2003, p. 94). Mas, o 

filósofo inglês, ressalva que o mesmo não ocorre em relação ao “único Deus eterno, 

infinito e onipotente” (HOBBES, 2003, p. 94), pois seu reconhecimento deriva do 

desejo de conhecer as causas e esta busca pela causa primeira o levará a concluir que 

há um “primeiro motor. Isto é, uma primeira e eterna causa de todas as coisas, que é o 

que os homens significam com o nome de Deus” (HOBBES, 2003, p. 94). Além desta 

atribuição a poderes ou agentes invisíveis e à causa primeira, Thomas Hobbes diz que 

a devoção ao que se teme e a aceitação de coisas acidentais como prognósticos são, 

igualmente, sementes naturais  da religião (HOBBES, 2003, p. 96).  

Entretanto, foi por conta das diferenças entre os homens que a imaginação 

conduziu à invenção da religião dos gentios e outra religião foi causada por Deus, 

“mas ambas as espécies o fizeram com o objetivo de fazer os que neles confiavam 

tender mais para a obediência, as leis, a paz, a caridade, e a sociedade civil [...] A 

religião da segunda espécie é a política divina, que encerra preceitos para aqueles que 

se entregam como súditos do Reino de Deus” (HOBBES, 2003, p. 96-97). Conforme 

nos dirá Calor Ginzburg, “Hobbes associa a sujeição, awe, à religião” (GINZBURG, 

2014, p. 25). Mas Hobbes não deseja eliminar a sujeição, antes, apenas deslegitimar a 

sujeição do homem à religião. 

 A religião dos gentios foi fundada na ignorância que seus fundadores tinham 

da causa primeira e segunda459 e, assim, incutiram-na nos homens, impondo-lhes sua 

própria ignorância (HOBBES, 2003, p. 98). A intenção destes fundadores seria a de 

manter o povo na obediência e na paz, ocultando dos homens tal invenção que 

requeria deles a aceitação das leis, pois os deuses se desagradavam da inobservância 

das coisas proibidas pela lei e, por fim, era do agrado divino os ritos, as cerimônias, 

etc., e que a perda nas guerras, os infortúnios e cataclismos seriam resultado da 

                                                        
458  “Hobbes remeteu a origem da religião ao medo nascido da ignorância das causas naturais, 
substituídas por potências invisíveis […] o que criou os deuses foi, antes de tudo, o medo […] ‘a causa 
natural da religião é a ansiedade pelo futuro’” (GINZBURG, 2014, p. 24). 
459 A primeira é Deus e a segunda é o soberano. O que nos faz lembrar de Agamben, do Reino e da 
Glória, da ontologia e da práxis, de Deus e do governo. 
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inobservância dos preceitos normativos da lei, “e assim se vê como a religião dos 

gentios fazia parte da sua política” (HOBBES, 2003, p. 101). 

 Diferentemente, contudo, quando o próprio Deus implantou a religião, esta já 

trazia em si a regulação das relações entre Deus e os homens, assim como entre os 

homens, “e dessa maneira no Reino de Deus a política e as leis civis fazem parte da 

religião, e (portanto) a distinção entre dominação temporal e a espiritual não tinha aí 

lugar” (HOBBES, 2003, p.102).460 Contudo, quando o povo deixa de acreditar neste 

poder e em seu representante, tal poder é contradito e rejeitado. No que concerne à 

credibilidade da religião, Thomas Hobbes nos diz:  
pois, considerando que toda religião estabelecida assenta inicialmente na fé 

de uma multidão em determinada pessoa, que se acredita não apenas ser um 

sábio, capaz de conseguir a felicidade de todos, mas também ser um santo, a 

quem o próprio Deus decidiu declarar de forma sobrenatural a sua vontade, 

segue-se necessariamente que, quando aqueles que têm o governo na 

religião se tornam suspeitos quanto à sua sabedoria, à sua sinceridade ou ao 

seu amor, ou quando se mostram incapazes de apresentar sinal provável de 

revelação divina, nesse caso a religião que eles desejam manter torna-se 

igualmente suspeita (sem o medo da espada civil) contradita e rejeitada 

(HOBBES, 2003, p. 102). 

 A religião, para Hobbes, é reputada por sua sabedoria, sinceridade, amor e 

sinal de revelação. Entretanto, a religião perde sua reputação de sabedoria quando 

impõe crenças contraditórias; sua sinceridade faz ou dá sinais de não crer nas coisas 

que exige que outros creiam; seu amor quando se conduz por interesses e ambições 

pessoais; e nos sinais da revelação quando falta virtude aos pastores e se deixam levar 

pelos ensinos da escolástica (HOBBES, 2003, p. 103-105). Interessante que, ao falar 

da religião, se de um lado Hobbes entende que a religião é da natureza do homem e 

que ela é precisa para que se obtenha obediência e paz na república, por outro, o autor 

se esforça em deslegitimar a religião dos gentios, assim como a católica e a da 

Reforma. Mas, se busca deslegitimar aquelas religiões, parece-nos que a questão de 

seu embate contra elas devemos buscar em outro lugar, isto é, na necessidade de 

                                                        
460 Cabe aqui lembrarmos do argumento de Norberto Bobbio quanto à distinção entre um bom e um 
mau governo para Hobbes. Podemos entender que o bom governo é aquele que tem credibilidade, é 
aceito e respeitado pelos súditos, isto é, o poder legítimo é reconhecido como tal por aqueles que a ele 
se submetem: “Não é através do apelo à verdade que alguém terá a autoridade […] trata-se de 
distinguir, no plano do conativo, o discurso legítimo do ilegítimo […] a verdade é serva da autoridade” 
(RIBEIRO, 2003, p. 50-51). 
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soberania do poder, de sua unidade e seu caráter absoluto, o que exclui qualquer 

poder estrangeiro. Ouçamo-lo dizer:  
por último, entre os pontos que a Igreja de Roma declarou necessários para 

a salvação existe um tão grande número que redunda manifestadamente em 

vantagem para o papa e para os seus súditos espirituais residentes nos 

territórios de outros príncipes cristãos, que se não fossem a recíproca 

emulação desses príncipes eles teriam podido, sem guerras nem 

perturbações, expulsar toda a autoridade estrangeira, tão facilmente como 

foi expulsa na Inglaterra (HOBBES, 2003, p. 105). 

Esta fala de Thomas Hobbes permite que percebamos que seu embate, no que 

tange às questões de religião, é contra a ingerência de um poder estrangeiro em meio 

a uma jurisdição que pretende, nos termos deste filósofo, soberana. Tal influência 

externa, assim, fomentaria a divisão do poder, ou seja, a destruição da soberania, e 

isto é inaceitável contudo, haveremos de sublinhar, que quer “seja no caso da origem 

da religião, seja no da origem do Estado, encontramos no início o medo (feare) e, no 

fim, como resultado, a sujeição ou reverência (awe) [...] O Leviatã, se ergue diante 

daqueles que com seu pacto o criaram [...] como um objeto que incute sujeição” 

(GINZBURG, 2014, p. 26). Embora redundante, devemos sublinhar que a soberania 

em Hobbes é indivisível 461  e absoluta, o que garante a estabilidade do poder, 

lembrando que estes termos ganham em Thomas Hobbes um caráter extremado. Uma 

das causas da dissolução do poder é a sedição462, pela existência de um outro poder 

que concorre com o do soberano, por que não dizer, transcendente463. Caminhemos 

para o capítulo XXIX do Leviatã e percebamos ali esta questão de maneira mais 

premente. 

 A dissolução de uma república pode ser causada “por violência externa” e 

“por desordem interna” (HOBBES, 2003, p. 271). A metáfora que Thomas Hobbes 

utiliza-se para falar desta causa interna de dissolução é a debilidade do corpo político 

e a doença, o que nos faz remeter a República a um organismo vivo, cujo 

                                                        
461 “[…] a natureza do poder em Hobbes. O importante é o caráter indivisível do poder, mais do que a 
maneira de seu exercício” (RIBEIRO, 2003, p. 54). Seria este um eco maquiavélico em Hobbes, além 
da quantificação e do cálculo como fundamento epistemológico? 
462 “[…] doenças de uma república que derivam do veneno das doutrinas sediciosas […] a tendência 
para debater entre si e discutir as ordens da república” (HOBBES, 2003, p. 273). 
463 “Procedimento normal da filosofia clássica a exclusão do mal, do pecado, da negação, atribuí-los a 
uma origem externa; a rebelião, dizem os pensadores do séculos XVII e XVIII, não tem sequer a 
inocência de ser transparente, pois a sua origem escondida e não no ponto de eclosão” (RIBEIRO, 
2003, p. 30). Ora, assim, aponta-se para for a, quando a questão é interna. Diz da violência do outro, 
quando a violência é própria do guerreiro. 
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funcionamento das partes é mecanicista. A debilidade é oriunda na instituição 

imperfeita do corpo, de sua má constituição original, quando “um homem, para obter 

um reino, contenta-se muitas vezes com menos poder do que é necessário para a paz e 

defesa da república” (HOBBES, 2003, p. 272). Tendo menos poder do que necessário, 

uma república está sujeita às mudanças, contrário, portanto, à estabilidade da 

soberania. A debilidade está correlacionada à instauração do poder que há de se impor 

como soberano. 

 Se a debilidade é uma “forma” de poder menor do que aquele que é necessário 

à soberania, quando esta se instaura, as doenças 464  não são congênitas, ou 

provenientes de “uma procriação defeituosa”, como nos diz Hobbes (HOBBES, 2003, 

p. 272). As doenças advêm de doutrinas sediciosas, e, conforme poderemos notar, 

estão relacionadas fortemente com o pensamento religioso daquele século. 465  A 

segunda doutrina, ecoando o embate entre Reforma e Contrarreforma, reza que “é 

pecado o que alguém fizer contra a sua consciência”, o que o filósofo contrapõe 

dizendo que “[...] a lei é a consciência pública pela qual ele (o homem) já aceitou ser 

conduzido” (HOBBES, 2003, p. 274). A terceira, Hobbes diz que juntamente com as 

demais, estas são resultantes de “escritos de teólogos ignorantes” (HOBBES, 2003, p. 

275). Esta é a que nos diz que “a fé e a santidade não devem ser alcançadas pelo 

estudo e pela razão, mas sim por inspiração sobrenatural, ou infusão” (HOBBES, 

2003, p. 274). Dando continuidade à temática desenvolvida no capítulo XII, Thomas 

Hobbes procura neutralizar um movimento da religião e que se coloca dentro da 

república, mas como um poder rival e paralelo, não submetido ao poder civil466 em 

sua jurisdição, ou seja, a uma racionalidade instrumental. 

 A quarta é aquela que funda o próprio conceito de soberania. Assim, é uma 

doutrina sediciosa aquela que defende que “o detentor do poder soberano está sujeito 

                                                        
464 “O Estado não se funda na concórdia, mas na união: pouco importam as minhas opiniões, devo 
cumprir as ordens que recebo do soberano. Dentro do corpo a discórdia chama-se doença; por isso 
mesmo, dentro do corpo político a rebelião não terá especificidade nem estatuto jurídico, e lidar com 
ela competirá à polícia, à profilaxia política” (RIBEIRO, 2003, p. 78). 
465  Lembrando-nos de Lutero e do sacerdócio universal dos crentes, assim como a consciência 
individual do pecado, noções estas criticadas pelos contrarreformadores, dentre eles Francisco Suárez, 
Hobbes nos dirá que a primeira doutrina sediciosa é aquela que diz que “todo o indivíduo particular é 
juiz das boas e más ações” (HOBBES, 2003, p. 273). Como nos fala Renato Janine Ribeiro, “[…] é o 
rebelde que julga a seu rei, e Hobbes que acompanha a guerra civil do alto da sua montanha científica” 
(RIBEIRO, 2003, p. 24). 
466 “[…] Hobbes apresenta a origem da religião e a do Estado de maneira paralela. Mas, no Estado por 
ele delineado, a religião – ou melhor, a Igreja – não tem nenhuma autonomia […] Para Hobbes, o 
poder do Estado não se apoia somente na força, mas na sujeição, awe” (GINZBURG, 2014, p. 28). 
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às leis civis” (HOBBES, 2003, p. 275). Ao ser a causa segunda467 desta ordem de 

causas da república, o soberano é o legislador, portanto, não sujeito a quaisquer leis, 

nem mesmo às leis da natureza. Segue-se a esta a quinta doutrina sediciosa: “todo 

indivíduo particular tem propriedade absoluta dos seus bens, a ponto de excluir o 

direito do soberano” (HOBBES, 2003, p. 275). Se nas três primeiras doutrinas 

sediciosas seus antagonistas eram os teólogos ignorantes, certamente que nestas duas 

há forte referência à doutrina de Bodin, marcando assim um diferença filosófica entre 

eles. Como ápice da oikonomia política, o soberano está acima das leis e detém, por 

meio delas, o direito a qualquer propriedade, quando julgar preciso. Ainda que cada 

súdito possa ter sua propriedade, esta poderá ser apropriada pelo poder soberano.  

 A sexta doutrina sediciosa nos faz lembrar diretamente a questão posta no 

capítulo XII, sobre a interferência de um poder externo à república. Diz esta doutrina 

sediciosa que “o poder soberano pode ser dividido” (HOBBES, 2003, p. 275). Três 

são os exemplos que o filósofo inglês nos apresenta sobre a questão. Primeiro, quando 

uma república volta-se para imitar procedimentos de outras repúblicas, desta maneira, 

a soberania, as leis que daí advêm, são estrangeiras. Segundo exemplo é o da “leitura 

de livros de política e de história dos antigos gregos e romanos [...] não consigo 

imaginar coisa mais prejudicial a uma monarquia do que a permissão de se lerem tais 

livros em público, sem mestres sensatos lhes fazerem aquelas correções capazes de 

lhes retirar o veneno que contém.” (HOBBES, 2003, p. 276-277) O terceiro, o que 

mais nos importa, e que nos faz retornar às três primeiras doutrinas sediciosas, é a 

existência de “mais de uma alma (isto é, mais de um soberano) numa república” 

(HOBBES, 2003, p. 277). Assim, Hobbes contrapõe a supremacia da Igreja à 

soberania da República, os cânones eclesiásticos às leis republicanas e a autoridade 

espiritual do clero à autoridade civil do monarca. Ao contrapor, Hobbes tem em 

mente sobrepor o Estado e submeter a Igreja, contudo, mantendo a religião.  

 Ora, lembremos que Hobbes havia defendido anteriormente, fazendo menção 

ao Reino implantado por Deus, a fusão do poder espiritual e do poder civil, agora nos 

diz que o poder civil e o poder de república são a mesma coisa, e desta constatação 

amplia-a para dizer que a supremacia e o poder de fazer cânones implicam numa 

república. (HOBBES, 2003, p. 278) Desta maneira, se a Igreja é soberana, tal qual a 

república, exerceria um poder sobre os mesmos súditos, isto é, havendo “duas 

                                                        
467 A primeira é aquela ontologicamente distinta desta oikonomia, ou seja, Deus. 
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repúblicas compostas exatamente dos mesmos súditos; - eis um reino cindido e que 

não pode durar” (HOBBES, 2003, p. 278). Ainda que sob o nome de reino espiritual e 

reino temporal, “não deixa de haver dois reinos e cada súdito fica sujeito a dois 

senhores” (HOBBES, 2003, p. 278). Em conclusão Hobbes, defendendo, obviamente, 

o poder civil soberano, diz-nos: 
ora, se houver um reino, ou o civil, que é o poder da república, tem de estar 

subordinado ao espiritual, e então não há nenhuma soberania a não ser a 

espiritual; ou o espiritual tem de estar subordinado ao temporal e então não 

existe outra supremacia senão temporal. Quando portanto estes dois poderes 

se opõem um ao outro, a república só pode estar em grande perigo de guerra 

civil e dissolução. Pois, sendo a autoridade civil mais visível e aparecendo 

na luz mais clara da razão natural, não pode fazer outra coisa senão atrair 

para ela em todas as épocas uma parte muito considerável do povo 

(HOBBES, 2003, p. 278). 

 Estas palavras, então, podem nos oferecer evidências para a solução 

hobbessiana sobre o fato de que a questão central para o filósofo não era a guerra de 

religiões, mas o princípio de soberania, diante da guerra civil inglesa. A república não 

resulta dos confrontos entre facções religiosas, mas de uma necessidade de 

estabilidade republicana - a qual advém de um poder soberano, absoluto e indivisível, 

e do medo da morte violenta468, que submete a si todos os demais poderes. Na teoria 

política de Hobbes, a religião deve, como devem os demais súditos temendo por suas 

vidas, estar sujeitos absolutamente ao soberano. Dos capítulos XII e XXIX, podemos 

entender que a religião em Thomas Hobbes é necessária para que haja paz e 

obediência às leis, mas tal religião deve estar submetida ao poder soberano. Assim, a 

religião há de ser pensada como religião do Estado, entendendo que a religião vencida 

e na eminência de morte e o soberano vencedor, mas consciente da utilidade da 

religião podem estabelecer um contrato a partir do consenso.  

                                                        
468 Segundo Leo Strauss, não é o medo da morte que move os homens, mas o da morte violenta: “o mal 
máximo e supremo não consiste na morte em si mesma, mas na morte angustiosa ou, o que 
aparentemente vem a significar o mesmo, uma morte violenta […] Não uma morte angustiosa em si 
mesma, mas a ameaça da morte violenta de um homem nas mãos de outros homens e o único que 
Hobbes considera digno de menção […] Segundo Hobbes, é este medo de uma morte violenta, pré-
racional em sua origem mas racional em seus efeitos, e não o princípio racional da auto-conservação, é 
o que constitui a raiz de todo o direito e consequentemente de toda moralidade […] negou finalmente o 
valor moral de todas as virtudes que não contribuíssem para a conformação do Estado, a consolidação 
da paz, a proteção dos homens frente a uma morte violenta […] ” (STRAUSS, 2011, p. 40-42).  
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O modelo de Estado Secular 469  proposto por Hobbes não passa 

necessariamente pela via da separação Igreja/Estado, mas pela neutralização dos 

poderes eclesiásticos os quais estarão submetidos ao soberano. Portanto, o que 

devemos perceber é o movimento de produção de legitimidade do Estado soberano 

que busca submeter a religião ao seu poder. Assim, não podemos falar em separação, 

mas hierarquização a partir do Soberano. Mais do que apenas relações hierárquicas 

simples a partir da existência continuada do vencido. Não é apenas vencer a Religião 

e mantê-la como um troféu ao seu poder vencedor, mas é apropriar-se dos 

fundamentos da religião e com ela preservar o Estado. Devemos aqui representar 

Carlo Ginzburg, quando diz: 
todos os intérpretes explicam que Hobbes inaugura a filosofia política 

moderna propondo pela primeira vez uma interpretação secularizada para a 

origem do Estado. A leitura que sugeri aqui é diferente. Para Hobbes, o 

poder político pressupõe força, mas força, por si, não basta. O Estado, o 

“deus mortal” gerado pelo medo, incute terror: um sentimento no qual se 

misturam de maneira inextricável medo e sujeição. Para se apresentar como 

autoridade legítima, o estado precisa dos instrumentos (das armas) da 

religião. Por isso, a reflexão moderna sobre o estado gira em torno da 

teologia política: uma tradição inaugurada por Hobbes [...] a secularização 

não se contrapõe à religião: invade-lhe o campo (GINZBURG, 2014, p. 29-

30). 

Este é um modelo que já estava, de uma dada maneira, presente em Lutero e 

mesmo em Maquiavel, mas, agora em Hobbes estrutura-o num discurso de 

legitimação da indivisibilidade do poder e de seu absolutismo. Em Lutero, que diante 

de sua morte iminente, por enfrentar Roma, obtém dos príncipes a salvação, há uma 

produção de discurso legitimador do poder, com a consequente submissão da Igreja 

ao poder civil. Se em Bodin a servilhização da Igreja ao poder soberano era uma 

questão de guerra justa, em Hobbes é uma questão contratual470, mas que vincula, 

                                                        
469 Esta aproximação que fazemos do Estado Secular com Hobbes leva em conta a proposição de ser o 
Estado um Deus artificial, um Leviatã. 
470 Não se trata aqui de uma questão de neutralização do Estado diante da religião, mas de neutralizar a 
religião em seu caráter de estado soberano paralelo, conforme a teoria das duas espadas. O Estado 
hobbesiano submete a religião a si, e este é o modelo que será seguido por outros teóricos do Estado 
Moderno. Conforme nos fala Leo Strauss sobre a violência da Guerra, os oponentes “sem preocupar-se 
pela conservação de sua própria vida, deseja, ademais, sobretudo que o outro permaneça com vida; pois 
“a vingança não tem como objetivo a morte, senão o cativeiro e submeter um inimigo…a vingança tem 
como objetivo o triunfo, que não é o mesmo que sobre o morto” […] o objetivo não é o assassinato, 
mas submeter do outro” (STRAUSS, 2011, p. 44-5). 
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ainda mais, a relação entre dominador e dominada à guerra e ao vencedor471 . A 

religião, em Hobbes, ou se submete a este poder, ou aceita sua morte, pois a guerra no 

interior da república não cessou, apenas é administrada, lembrando que “o poder é o 

outro nome da desigualdade: impossível suprimi-la, e é por isso que a condição 

humana após o pecado exige a salvação política” (RIBEIRO, 2003, p. 27). O poder 

soberano, em Hobbes, não extingue a desigualdade, mas ratifica-a, enraíza-a 

violentamente.  

 

4.3 Estado de guerra soberana 

 

O estado de natureza é aquele em que todos estão em estado de iminente 

guerra de todos contra todos, uma vez que todos são iguais e livres. O estado civil é 

entendido como aquele em que a paz472 e estabilidade são pretendidas sob a promessa 

de sua obtenção por meio da sujeição a um vencedor, isto é, pelo consenso de uma 

desigualdade instaurada. Lembremos que em estado de natureza ninguém é 

proprietário de nada; ao ser proprietário de tudo, contudo, nenhuma atitude pode ser 

julgada como errada ou injusta ao não haver qualquer autoridade legitimadora das 

ações. Por outro lado, em Hobbes: 
autoridade soberana de alguma maneira convergindo todo poder social para 

si mesmo, pacifica a sociedade e garante a segurança pessoal e social. O 

estado de natureza que existe anteriormente ao poder soberano é o estado de 

guerra de todos os homens, contra todos os homens’ [...] o estado civil 

instituído para ocupar o espaço como uma alternativa à guerra é a paz 

(MANSFIELD, 2008, p. 10).  

No entanto, a guerra não pode ser reduzida apenas àquele conflito efetivo, a 

uma situação de fato, mas, à possibilidade de confronto, ao estado de beligerância 

latente, entendendo que “o termo guerra parece indicar mais a ausência de paz do que 

a beligerância generalizada. O caráter belicoso do estado natural hobbesiano consiste 

no potencial agressivo que cada homem representa para seu semelhante” (MATOS, 

2007, p. 71). Este potencial belicoso não se esvai como que num “passe de mágica”, 

                                                        
471 A questão não é apenas de submeter o vencido pela força, mas convencê-lo de que a submissão 
irrestrita é necessária, pois, para Hobbes, “o que lhe interessa não é o melhor meio para o soberano 
exercer e aumentar seu poderio, mas sim a questão – mais fundamental, mais primitivo – de como 
convencer os súditos a suportar a opressão que constitui qualquer poder” (RIBEIRO, 2003, p. 88-89) 
472 “O Estado, o Commonwealth (civitas, na versão latina) é notoriamente descrito como um indivíduo 
monstruoso, um deus mortalis, que infundindo um invencível terror, obriga aos homens a conviverem 
em paz” (CAVALLETTI, 2010, p. 68). 
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quando da passagem do estado de natureza para o estado civil, apenas que todos os 

homens estabelecem um pacto que transfere este direito ao soberano. O estado de 

natureza não se deve situar numa cronologia em que este se encontra num antes 

temporal, no passado, do estado civil, mas o estado de natureza seria uma condição 

lógica, num potencial de guerra, mesmo em estado civil. Não há uma passagem 

histórica em que os homens deixaram aquele estado e formalizaram um pacto que 

instituiu este estado, mas uma lógica em que cada homem pode em cada instante 

determinar-se livre e praticar a violência, ou, manter o pacto e submeter-se ao regime 

da lei. A paz, portanto, não há de ser conceituada positivamente, mas, negativamente, 

como sendo a ausência de guerra, diria Nick Mansfield (MANSFIELD, 2008, p. 11). 

Devemos precisar que o desejo, que esteve tão presente no estado de natureza, 

não é, todavia, eliminado, extirpado na república, mas mantém-se, ainda que sob 

domínio da espada do soberano. A guerra, o conflito continuamente latente entre 

indivíduos, ocorre pois os homens querem satisfazer seus desejos, anteciparem-se à 

agressão alheia e buscarem a estima acima dos demais homens. Os homens estão em 

conflito por conta da insegurança quanto ao seu estado futuro. Em outros termos, “o 

conflito entre seres humanos em estado de natureza é o conflito a respeito das 

representação de futuro possíveis”  (MANSFIELD, 2008, p. 14). O medo de sermos 

surpreendidos pela violência do outro leva-nos a anteciparmo-nos a eles, assim como 

a agressão mútua é um movimento decorrente de um desejo ainda não satisfeito. A 

estabilidade das regras não apenas normatiza o quadro de relações entre os homens 

como permite certa previsibilidade das ações futuras normalizadas para todos. 

Contudo, a ausência de leis positivas promoveria a insegurança quanto às ações dos 

demais homens. 

Ao nos anteciparmos aos outros homens, podemos vir a garantir nossas 

projeções de futuro: os desejos, o poder, a estima. Para que os homens possam 

realizar plenamente tais projeções de futuro, seguramente, estabelecem um consenso 

sobre a disposição de suas liberdades individuais em prol de um poder soberano, 

entregam a liberdade de estado de natureza, pela segurança do estado civil. 

Entretanto, não podemos tomar a República hobbesiana como o estado de paz, antes, 

“de fato o ‘commonwealth’ é instituído a fim de realizar o sonho da guerra – o 

cumprimento do desejo – possível [...] O ‘commonwealth’ [..] não é apenas instituído 

pela guerra, mas serve aos propósitos para os quais a guerra se dá, mas não pode 

cumprir [...] é a versão bem sucedida da guerra” (MANSFIELD, 2008, p. 16). A 
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República hobessiana não é o espaço da superação da guerra, sua ausência como paz, 

mas sua máxima realização sem superação. A paz não é dada em si mesma, contudo, 

se faz derivada da guerra contínua. Na República de Hobbes o templo de Janus 

mantém, continuamente, suas portas abertas. 

Enquanto os súditos se sujeitam ao soberano e se colocam sob o regime de lei, 

o soberano hobbesiano é o que está acima das leis, ou seja, acima do estado civil. Tal 

soberano transcende o estado civil, não estando sujeito a ele, porém, sujeita-o a partir 

das leis, da espada, de seus representantes, de um conjunto de dispositivos 

governamentais, pelo medo que não foi abolido, apenas civilizado. No outro extremo, 

há aqueles que permanecem, também fora do estado civil, em estado de natureza, na 

barbárie, não estando sujeitos ao poder soberano, encontrando-se aquém deste 

ordenamento racional. Para aquém das fronteiras lógicas do estado civil, estão os 

bárbaros, ou os lobos, que ainda se lançam em guerra permanente contra todos e que 

não aderiram ao consenso. Entre o soberano e o bárbaro, estarão os súditos 473 , 

aparentemente homogêneos quanto à sua disposição em se submeterem ao pacto 

soberano, todos são igualmente submissos ao soberano. 

Por outro lado, cada estado soberano é um grande homem que vive em estado 

de natureza diante dos demais estados soberanos, tendo em vista que “a guerra é 

justificada (como na filosofia de Hobbes) pelo medo por si só, e não por qualquer 

coisa que outros Estados realmente façam, nem por qualquer sinal que dêem de suas 

intensões malévolas. Os governantes prudentes pressupõem intenções malévolas” 

(WALZER, 2003, p. 129). Se, de um lado, há inúmeros estados soberanos, os quais 

não se submetem uns aos outros e nem a um ordenamento superior, o que acarretaria 

na inexistência da soberania, de outro, no interior da República, há os sediciosos, as 

doenças constantes, que frequentemente negam ao soberano sua soberania e, fora da 

República, os bárbaros. 

O estado hobbesiano encontra-se num estado de guerra latente de todos os 

grandes homens contra todos os grandes homens, entre os estados. Mas, também, há 

de enfrentar em contínuo a coexistência de uma guerra no interior da sociedade e de 

seu ordenamento político. A guerra se dá entre os soberanos, iguais, e entre o 

soberano e aqueles que rivalizam a soberania, até o limite da barbaridade, isto é, 

                                                        
473 Neste momento, podemos lembrar Aristóteles quando nos diz que “mas aquele que for incapaz de 
viver em sociedade, ou que não tiver necessidade disso por ser auto-suficiente, será uma besta ou um 
deus, não uma parte do Estado” (ARISTÓTELES, 2004, p. 147). 
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aqueles que não se submetem a qualquer poder soberano. Neste sentido, os bárbaros 

são pequenos soberanos. 

Cabe lembrar, ainda, que as guerras em estado de natureza, assim como a 

guerra entre soberanos, não são guerras justas ou injustas474, pois  
a essa guerra de todos os homens contra todos os homens, isso também, é 

consequente: que nada pode ser Injusto. As noções de Certo e Errado, 

Justiça e Injustiça, não têm lugar. Onde não há poder comum, não há Lei, 

não há Injustiça. Força e Fraude não na guerra as duas virtudes Cardinais 

(HOBBES apud BIRD, 2011, p. 239).  

De igual maneira, não há como dizer que há o certo ou o errado, o justo e o injusto na 

guerra do poder soberano contra os dissidentes do estado, pois aquele está acima da 

lei, sabendo que “regras e princípio de justiça estão centralmente interessados no 

reconhecimento de limites e responsabilidades” (BIRD, 2011, p. 239). Mas, o 

soberano hobbesiano não está limitado por quaisquer leis, antes, está marcado por 

uma distinção lógica, ontológica, de seus súditos. De igual maneira, o dissidente 

radical, ou o bárbaro, não se colocaria sob a soberania de outro, mantendo-se 

igualmente livre das constrições legais.  

Haveremos sempre de marcar a impossibilidade de pensarmos em qualquer 

continuidade ontológica, pertinente, entre o soberano e o súdito, mutatis mutandis, 

entre o Logos criador e o mundo criado. O soberano hobbesiano transcende ao 

conjunto de seus súditos e, como a alma da república, ordena-a sem ser ordenado 

pelas leis que emana dele. Daí resulta que há uma diferença entre o soberano e o 

súdito; por outro lado, há uma pretendida igualdade entre os súditos, isto é, entre os 

homens em estado civil. No estado civil a igualdade é pacificada por uma diferença 

imposta com o recurso da violência.  

Ora, se o desejo ilimitado dos homens, iguais e sem restrições legais, por 

poder, reconhecimento e recursos, coloca o homem diante do homem como inimigos, 

agora é o diferente com ilimitados poderes que impõe violência aos súditos a fim 

assegurar-se de seu poder absoluto e indivisível. Como que se nesta passagem, do 

estado de natureza para o estado civil, houvesse uma mudança em que o soberano, 

                                                        
474 “Como disse Werner Jaeger, ele (Tulcídides) está alegando que ‘o princípio da força gera um 
universo só seu, com leis próprias’, distintas e separadas das leis da vida moral. Se, dúvida foi assim 
que Hobbes interpretou Tulcídides, e é essa a leitura que precisamos encarar de frente” (WALZER, 
2003, p. 10-11). 
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diferenciado ontologicamente dos súditos, mantivesse a guerra latente, certa 

inimizade. Conforme nos fala Colin Bird: 
a guerra envolve o uso organizado de violência por um grupo de pessoas 

contra outro, designados como inimigos. Penso que esse cultivo da 

inimizade é a característica definidora da guerra, e podemos normalmente 

presumir que a agressão não violenta contra outros é em si suficiente para 

criar inimizade (BIRD, 2011, p. 240). 

Desejamos destacar que a violência, o uso da violência não apenas distingue 

de alguma maneira a guerra de outros estados de relacionamento, quanto a violência 

marca uma distância do homem para o homem, como inimigos. A inimizade seria a 

característica definidora de um estado de guerra. Na inimizade, belicosa haveria, 

ademais, um caráter “moralmente coercivo” (BIRD, 2011, p. 240). Tal ação coercitiva 

mais do que apenas procurar “manipular o comportamento” daqueles que se agride, 

“representa um desafio moral à independência das vítimas e as envolve no esforço 

violento para vindicar seus direitos contra esse desafio” (BIRD, 2011, p. 240). Ora, 

em larga medida, o poder soberano exerce uma coerção sobre os súditos não apenas 

com a finalidade de restringir, mas como determinar comportamentos politicamente 

úteis e, sobretudo, impedir-lhes a independência e o direito de reclamar qualquer 

justiça que não seja a do vencedor. Neste sentido, podemos antever uma inimizade 

entre o soberano e os súditos.  

Todavia, lembrará Colin Bird, que Hobbes não pensa que um estado de guerra 

exija o enfrentamento efetivo das partes, mas um tempo suficientemente longo em 

que as partes possam desejar esta luta (BIRD, 2011, p. 247). Além desta questão do 

tempo e da vontade, a guerra, Colin Bird lembrando os trabalhos de Grotius, traz em 

si o conceito de “multidão, diversidade, desunião e discórdia. A inimizade é uma 

manifestação extrema dessa desunião e divisão; ela envolve o reconhecimento aberto 

de causas implacáveis de contenda entre indivíduos e grupos, e impossibilita sua 

unificação pacífica por termos e acordos.” (BIRD, 2011, p. 248) Assim, podemos 

pensar, que grupos que tomam distâncias e mantêm desconfianças mútuas e 

permanentes podem se considerar mutuamente inimigos e, como tais, efetivarem 

violências mútuas que vão desde ações “moralmente coercivas” até agressões 

efetivas. Estes inimigos poderão ir desde impingir aos outros comportamentos, até 

suprimir a independência e a capacidade de busca de direitos sonegados.  
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Se esta dimensão do conflito em si já é extremo, devemos ainda salientar que a 

guerra, para realistas como Hobbes, perde a referência em qualquer justiça que não 

seja a do vencedor, apenas a que que o vencedor promove justificado em sua ação 

belicosa, e que se ressente de qualquer crítica moral. Se a guerra entre estados 

soberanos não está sujeita a qualquer código ético e moral, conforme falamos 

anteriormente, também, a guerra que o soberano e seus exércitos travam, contra os 

sediciosos ou os bárbaros que habitam o território sob jurisdição deste estado, não 

está sujeita a qualquer outro código a não ser aquele determinado pelo soberano. No 

interior das Repúblicas, a guerra, poderíamos pensar, se daria entre os grupos que 

mais representam o poder soberano e aqueles que mais se distanciam dele, ou seja, 

uma guerra entre a justiça e a injustiça, ou seja, entre discurso beligerantes. 

A partir desta leitura da guerra sob a influência de Hobbes, haveremos de 

notar que os estados, então, estariam imbricados em um “sistema de guerra”, 

conforme nos lembra Colin Bird sobre a sugestão de John Dewey. Segundo este 

último, “o mundo vive hoje um sistema de guerra; um sistema entrincheirado na 

política, na diplomacia, na lei internacional e em todos os tribunais que se encontram 

sob a lei internacional existente” (DEWEY apud BIRD, 2011, p. 258). Para este 

filósofo estadunidense citado por Bird, a violência é a razão de estado e único método 

legítimo de resolver conflitos (DEWEY apud BIRD, 2011, p. 259). Pudemos propor, 

até aqui, uma leitura que evidencia que o estado soberano, hobbesiano, está 

continuamente em estado de natureza diante de outros estados e, portanto, em 

permanente guerra latente entre eles. No entanto, foi possível, também, apontar para o 

fato de que o poder soberano, em larga medida, expressa o ordenamento político 

segundo a versão do grupo vencedor, o qual passa a impor aos vencidos, não apenas 

sua lei e cultura, como exigem deles a submissão, ainda que lhes ofereça a escolha 

entre a morte violenta ou a vida subjugada. O Estado hobbesiano busca, a partir da 

unificação do poder, que na Idade Média estava fendido entre as duas espadas, 

assegurar aos súditos a consecução do desejo existente no estado de natureza, mas 

visa, sobretudo, a segurança do próprio Estado.  

Conforme nos diz Cavalletti, o “objetivo final”, em Hobbes é “alcançar a mais 

completa segurança, verdadeira condição da vida civil garantida pelo Estado” 

(CAVALLETTI, 2010, p. 70). Mas, nos fala Cavalletti, que antes de estarem em 

oposição binária, violência e segurança, são polos complementares que, em Hobbes, 

não funcionam em exclusividade e exclusão recíproca. A violência estaria presente 
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tanto no momento original da segurança, quanto em sua preservação, entendendo que 

“o exercício da soberania consistirá, portanto, na capacidade de oscilar entre ambos os 

polos, no jogo conjunto de auto-conservação e conquista arriscada, medo e segurança, 

no projetar um com a aparência mitológica do outro” (CAVALLETTI, 2010, p. 75). 

Importante percebermos, ademais, que Hobbes475 faz uma distinção entre população e 

multidão, esta última nos falaria sobre os homens em estado de natureza, “como 

encarnação da violência” e o estado civil seria “o medo do medo” (CAVALLETTI, 

2010, p. 76). Assim, o exercício de governo seria aquele que tem em vista uma 

técnica de controle e ordenamento da multidão, sem que esta venha a se dispersar face 

ao excesso normativo (CAVALLETTI, 2010, p. 79).  

 Se o Estado hobbessiano representa um Grande Homem em estado de natureza 

diante de outros Homens em estado de natureza, cabe-nos pensar, brevemente sobre a 

guerra. Conforme pontuamos acima, estas ações coercivas de um grupo, que pode ser 

o poder soberano, sobre os demais, determinando condutas e impedindo a 

independência, é um ato de inimizade e guerra. Não nos termos de dois exércitos que 

representam duas soberanias, mas entre uma força organizada e outra. Carl von 

Clausewitz dirá que a guerra:   
nada mais é do que um grande duelo [...] se visualizarmos dois lutadores, 

cada um procurando, pela força física, submeter o outro à sua vontade. Cada 

qual procura derrubar o oponente impossibilitando-o de resistir [...] é um ato 

de violência pelo qual pretendemos levar o adversário a render-se à nossa 

vontade [...] A violência é combatida com violência [...]” (CLAUSEWITZ, 

2005, p. 11). 

 O objetivo final de uma guerra é a submissão total do inimigo à vontade 

daquele que a vencer, até lá a guerra está posta. Mas, em conformidade com o 

pensamento hobessiano, Clausewitz diz que a moral e a justiça serão conceitos da lei 

e da ordem dos Estados e não do conflito (CLAUSEWITZ, 2005, p. 12) Para se 

alcançar o fim da guerra o adverso há de ser desarmado, extirpado de sua capacidade 

de resistência476.  Cada um dos lados utilizará de força tal que esgote os limites do 

adversário até sua rendição completa, implicando que a guerra são ações progressivas 

do uso de violência recíprocas e crescentes. Outra questão, que a nós parece ser 

importante, é que o fim da guerra, a vitória de uma das partes, não determina a 
                                                        
475 Aqui vale lembrar que que Grotius buscou no sentido original da palavra latina para guerra, a ideia 
de multidão, diversidade, desunião e discórdia. 
476 A “guerra é um ato de violência levado a extremos. Como um lado impõe a lei ao outro lado, cria-se 
um tipo de ação recíproca [...]” (CLAUSEWITZ, 2005, p. 13). 
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pacificação das relações, pois, como nos fala Clausewitz, “o Estado dominado 

considera-a (a derrota) apenas um mal passageiro” (CLAUSEWITZ, 2005, p. 17). O 

fim das hostilidades efetivas não marca o fim da guerra, mas, apenas, uma guerra por 

outros meios.  

A guerra não é um ato violento irracional, antes, exige cálculos precisos de 

recursos e uso de força, segundo análises probabilísticas, pois os lados opostos não 

conhecem plenamente seus inimigos (CLAUSEWITZ, 2005, p. 18). Por outro lado, 

não se há de confiar apenas nas técnicas e nos cálculos, pois sempre os oponentes 

estarão sujeitos ao acaso, assim, além das probabilidades e cálculos, há de se pensar 

no jogo, a guerra como um jogo em que o azar pode decidi-la (CLAUSEWITZ, 2005, 

p. 24). O conflito belicoso é um ato político, iniciado “a partir de uma situação 

política e se prolonga por uma razão política” (CLAUSEWITZ, 2005, p. 25), o que 

leva Carl von Clausewitz a concluir que a guerra é “uma pulsão de violento poder” 

estando “sujeita à vontade de uma mente orientadora” e se “nos recordarmos que a 

guerra tem suas raízes em um objetivo político, então é natural que este motivo 

original continue a ser a primeira e primordial ponderação em sua ação” 

(CLAUSEWITZ, 2005, p. 26). 

 Deparamo-nos com duas questões importantes nesta leitura de Carl von 

Clausewitz. Primeira, que “a guerra é uma mera continuação da política, por outros 

meios”, sendo ela mais do que apenas um ato político, pois é um instrumento político 

(CLAUSEWITZ, 2005, p. 26). Segundo, que devemos pensar a guerra a partir de 

“uma trindade primorosa, composta pela violência original de seus elementos, o ódio 

e a animosidade”, os “instintos cegos”, também “pelo jogo de probabilidades e azar 

que a torna uma atividade livre da alma, e pela natureza subordinada a um 

instrumento político por meio do qual retorna simplesmente à razão” 

(CLAUSEWITZ, 2005, p. 28). A violência original relaciona-se ao povo; o jogo de 

probabilidade e o azar relacionam-se ao general e seu exército; o instrumento político, 

ao Governo, diríamos, ao poder soberano (CLAUSEWITZ, 2005, p. 28). Cabe notar 

que tal trindade clausewitziana parece remeter, à uma trindade política metafísica, em 

que o povo é a massa disforme e conduzida pelos apetites básicos e primitivos do 

ódio, enquanto o governo é a racionalidade que dá sentido a estes movimentos. Entre 

eles, estão os guardiões, o exército com seus cálculos probabilísticos e jogos de azar.  

Dirá Michel Foucault, invertendo a fórmula de Clausewitz, que “a política é a 

guerra continuada por outros meios” (FOUCAULT, 1999, p. 55), inversão intrigante 
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que nos convida a percebermos seus detalhes. Interessa-nos pensar na possibilidade 

de que a sociedade não seja o lugar em que a guerra seja pacificada pelo regime do 

direito, antes, seja o campo de batalha contínuo entre vencedores e vencidos, num 

desequilíbrio que, de um lado, se quer alongar o domínio e, de outro, que se quer 

inverter. Assim, podemos perceber as “múltiplas relações de poder” que a 

“perpassam, caracterizam constituem o corpo social” (FOUCAULT, 1999, p. 28). 

Poder, que embora seja imanente, perpassa o indivíduo e o corpo social, 

transcendendo estes corpos: o microfísico e o monstruoso. 

Múltiplas relações de poder que se articulam trinomialmente, ou melhor, em 

um triângulo de “poder, direito e verdade”, sabendo que “não há exercício do poder477 

sem certa economia de discursos de verdade que funcionam nesse poder, a partir e 

através dele. Somos submetidos pelo poder à produção de verdade e só podemos 

exercer o poder mediante a produção da verdade” (FOUCAULT, 1999, p. 28-29) O 

poder nos submete à produção de verdade, atua coercivamente para que haja 

verdade478, melhor ainda, “somos forçados a produzir a verdade pelo poder que exige 

essa verdade e que necessita dela para funcionar; temos que dizer a verdade, somos 

coagidos, somos condenados a confessar a verdade ou a encontrá-la” (FOUCAULT, 

1999, p. 29). Nossa independência como que é perdida em face do poder que nos 

coage. A verdade nos submete com força normativa, pois a verdade é a norma, estas 

que são as “regras de poder e poder dos discursos verdadeiros” (FOUCAULT, 1999, 

p. 29) Encontramo-nos diante da forma da verdade: o poder479. 

Há, devemos salientar, cinco características historicamente importantes na 

economia política da verdade, segundo Michel Foucault: primeiro, centra-se no 

discurso científico e em seus lugares de produção, as Universidades480; segundo, tanto 

o poder político quanto o econômico incitam a produção de verdade; terceiro, a 

verdade é produzida, difundida e consumida; quarto, sua produção e transmissão está 

submetida, dominantemente, a controles políticos e/ou econômicos; quinto, “é objeto 

de debate político e de confronto social” (FOUCAULT, 1979a, p. 13). 

                                                        
477 “Na verdade, nada é mais material, nada é mais físico, mais corporal que o exercício do poder” 
(FOUCAULT, 1979b, p. 147). 
478 O que poderemos chamar de legitimação do poder, ou, produção de discursos com pretensão de 
verdade que tem como finalidade tornar legítimo o poder que nos submete. 
479 “O importante, creio, é que a verdade não existe for a do poder ou sem o poder” (FOUCAULT, 
1979a, p. 12). 
480 Conforme podemos ler em “A ordem do discurso” (FOUCAULT, 2005). 
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Bem a propósito do encadeamento que nos esforçamos em estabelecer até 

aqui, visando acompanhar a produção de discursos legitimadores da dominação e do 

poder, podemos pensar que o direito na Idade Média serviu à encomenda régia. A 

reativação do edifício jurídico romano em meados da Idade Média “foi um dos 

instrumentos técnicos constitutivos do poder monárquico, autoritário, administrativo 

e, finalmente, absoluto”, centrado no rei, e por que não dizer, no monarca, no poder 

soberano, pois é a soberania que é posta como questão central. Esta questão da 

soberania surge, então, como problema central do direito no Ocidente. A proposição 

da soberania trata de ocultar ou, nos termos foucaultianos, de “mascarar, duas coisas: 

de um lado, os direitos legítimos da soberania, do outro, a obrigação legal de 

obediência [...] a evicção do fato da dominação e de suas consequências” 

(FOUCAULT, 1999, p. 31). O poder soberano legitima relações de dominação de um 

sobre muitos, estabelecendo relações de mando e obediência, contudo, centrado na 

pessoa do monarca, o centro do poder. Este direito romano é transmutado em direito 

canônico, pela via de uma determinada synkrasis, que tem na oikonomia sua chave 

transmutadora, segundo a leitura que fizemos de Agamben: a ordem imanente do 

cosmos dada a partir de uma hierarquia, emanada de um centro focal: o Logos, 

transcendente.  

 Devemos, contudo, precisar o sentido do direito, pois este não é a lei positiva, 

tão somente, mas toda sorte de dispositivos, aparelhos, instituições, etc. que operam 

em conjunto, em prol da dominação. É preciso perceber que a dominação não se trata 

da relação binária de cima para baixo, do rei sobre os súditos, de um grupo sobre os 

demais, “mas as múltiplas formas de dominação que podem se exercer no interior da 

sociedade [...] não na soberania em seu edifício único, mas as múltiplas sujeições que 

ocorrem e funcionam no interior do corpo social” (FOUCAULT, 1999, p. 31-32) 

Assim, a questão da soberania e da obediência, de muitos assujeitados a um, a poucos, 

ou a muitos481, confronta-se com o problema da dominação e assujeitamento que 

perpassa todo o corpo social. É a produção de corpos assujeitados pelo poder que 

perpassa todo corpo social. Então, Foucault se afasta da busca pelo lugar da emanação 

do poder, o soberano, procurando indagar pelas relações de poder no interior da 

                                                        
481 Aqui podemos fazer uma alusão às formas tradicionais de leitura do poder político, que deverá ser 
questionado em momento oportuno: o poder de um, a monarquia; o poder de alguns, a aristocracia; e o 
poder de muitos, a democracia. De qualquer maneira haveremos de pensar que o todo é maior do que a 
soma das partes e aquele se impõe como norma e regra sobre cada um destes. 
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sociedade e que podem, como diz Foucault, ser “eventualmente até violentos” 

(FOUCAULT, 1999, p. 32). 

 Assim, movemo-nos do questionamento sobre o aparecimento do soberano, e 

buscamos “o súdito, a instância material enquanto constituição dos súditos” 

(FOUCAULT, 1999, p. 33). Se o poder soberano é a alma do Leviatã, poder este 

transcendente ao corpo social, que unifica as partes separadas pelo medo da morte 

violenta e movidos por desejos, há de se arguir “os corpos periféricos e múltiplos, 

esses corpos constituídos, pelos efeitos do poder, como súditos” (FOUCAULT, 1999, 

p. 34). Segue-se a estas considerações que o poder não deve ser tomado “como um 

fenômeno maciço de dominação” (FOUCAULT, 1999, p. 34), mas, ademais, ao que é 

transpassante ao corpo social.  

 Conforme já apontamos acima, o poder deixa de ser exercido na relação 

binária entre o que os detêm com exclusividade e aqueles que nada têm de poder, 

vindo a circular como em rede, pois só funciona neste movimento, em cadeia. 

Portanto, está no movimento a percepção do poder e não em si mesmo, movimento 

realizado sobre o outro a fim de que realize o que poder deseja que faça. Todos os 

elos desta cadeia estão posicionados de maneira a receber o poder e de exercê-lo, “em 

outras palavras, o poder transita pelos indivíduos, não se aplica a eles” (FOUCAULT, 

1999, p. 35). Aqui notamos uma diferença entre soberania e dominação, pois que na 

primeira o centro do poder está identificado, enquanto no segundo o centro está vazio. 

De fato, o que ocorreria é que no primeiro o centro do poder é nomeado; damos a ele 

o nome de poder soberano, mas não qualificado, pois que sendo incomensurável em 

sua ontologia, nada podemos dizer deste centro além de seu nome; no segundo caso, 

não há centro. Estamos como que entre Copérnico e Giordano Bruno, entre o 

heliocentrismo e o acentrismo, entre o iluminismo e o niilismo, uma vez que 

abandonamos de vez o geocentrismo.  

Mas devemos nos perguntar: quando nos deparamos com a questão da 

dominação, o que ocorre quando este centro está vazio? Sem responder a esta questão, 

devemos notar que o poder conforma os corpos, mas não é retido pelos corpos, isto é, 

“o indivíduo não é um vis-à-vis do poder; é, acho eu, um de seus efeitos primeiros. O 

indivíduo é um efeito do poder e é, ao mesmo tempo, na mesma medida em que é um 

efeito seu, seu intermediário: o poder transita pelo indivíduo que ele constitui” 

(FOUCAULT, 1999, p. 35). O centro do poder está vazio. 
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 Permitimo-nos antecipar o sentido de nossa pesquisa ao apontarmos para o 

vazio do centro do poder, tese que Agamben defenderá e da qual buscaremos nos 

aproximar. Se há uma teologia negativa, haveria uma soberania negativa? Se há uma 

teologia negativa, haveria uma dominação negativa? A consequência deste vazio é o 

que buscamos: o poder em sua crueza, mas que lhe escapa algumas formas de 

resistências, cuja eficácia está na não violência. Pensamos a possibilidade de que o 

poder agiria contra as resistências, mas ao fazê-lo reclamaria formas que a ele 

resistisse482. Assim, retornando a Foucault, devemos pensar a questão do poder não 

em seu movimento orgânico de cima para baixo, mas que, de alguma maneira, se 

busca perceber o poder a partir de seus efeitos imediatos, isto é, das franjas para o 

centro vazio e o assujeitamento de corpos483.  

Michel Foucault questiona o poder, suas técnicas e os interesses do poder. A 

burguesia, diz ele, nunca se interessou pelos loucos, pelas crianças, pelos excluídos, 

mas pelos mecanismos de exclusão, de vigilância. Conforme nos fala: 
a burguesia não dá a menor importância aos delinquentes, à punição ou a 

reinserção deles [...] Em compensação, do conjunto dos mecanismos pelos 

quais o delinquente é controlado, seguido, punido, reformado, resulta, para a 

burguesia, um interesse que funciona no interior do sistema econômico-

político geral (FOUCAULT, 1999, p. 39). 

O que nos interessa particularmente nesta momento é perceber que a 

burguesia, consoante notamos quando passamos pelo feudalismo, localizava-se, 

então, na franja do poder, estimada como os covardes que se negavam à guerra com 

os nobres. Sequer, a burguesia, fazia parte numa das partes, das duas espadas, 

enquanto emergia lenta e silenciosamente. Mas, na constituição do poder soberano 

moderno, desde então, migra deste lugar subalterno e generaliza sua verdade e regras 

e o faz por meio de “instrumentos efetivos de formação e de acúmulo de saber, são 

métodos de observação, técnicas de registro, procedimentos de investigação e de 

pesquisa, são aparelhos de verificação” (FOUCAULT, 1999, p. 40). Haveremos de 
                                                        
482  Se não há resistência alguma, qualquer mínimo esforço realizará por completo o movimento, 
chegando ao limite de não ser necessário qualquer ação, portanto, poder. O exercício do poder é o 
exercício de ação sobre as resistências, assumindo a existência de resistências, esta que é o lugar de 
exercício dele e, quando o poder se transforma em força, seu esgotamento. 
483 Desde então, nos afastarmos do método dedutivo a fim de “fazer uma análise ascendente do poder, 
ou seja, partir dos mecanismos infinitesimais, os quais têm sua própria história, seu próprio trajeto, sua 
própria técnica e tática, e depois ver como estes mecanismos de poder, que têm, pois, sua solidez e, 
decerto modo, sua tecnologia própria, foram e ainda são investidos, colonizados, utilizados, inflectidos, 
transformados, deslocados, estendidos, etc., por mecanismos cada vez mais gerais e por formas de 
dominação global. Não é a dominação global que se pluraliza e repercute até em baixo” (FOUCAULT, 
1999, p. 36). 
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notar que o método científico seria aquele que funda e fundamenta a burguesia, que 

lhe permite a instauração e manutenção de seu domínio. Não apenas o poder 

soberano, como a burguesia encontrariam seus discursos legitimadores neste 

pensamento científico, na verdade a ser produzida484. 

A proposta Michel Foucault é que nos orientemos para a análise da dominação 

e não para a soberania. Ainda que a soberania possa ser pensada com uma palavra-

conceito que serviu para legitimar, enquanto sintetiza, a dominação sobre muitos por 

um, poucos ou muitos, a partir da indivisibilidade e absolutismo, na origem do que 

chamamos de Estado Moderno. A soberania dos Estados Modernos, que passa por 

Maquiavel, Lutero, Bodin e Hobbes, seria um tipo de poder abstraído do título de 

nobreza e do corpo do rei, e sua hereditariedade, mas que ainda está remetida à 

origem régia, ao poder do um; este um pode ser o monarca, até mesmo a vontade 

geral. Assim como, também, ao divino e à referência ao território, à terra e seu 

produto. A dominação, no entanto, vem a ser: 
um tipo de poder que pressupõe muito mais uma trama cerrada de coerções 

materiais do que a existência física de um soberano, e define uma nova 

economia de poder cujo princípio é o de que se deve ao mesmo tempo fazer 

cresçam as forças sujeitadas e a força e a eficácia daquilo que as sujeita 

(FOUCAULT, 1999, p. 42).  

Nesta forma de poder, que sucede o poder soberano, o cálculo deste exercício 

ainda é mais ajustado em termos da eficácia e minimização de custos, por isso deve 

submeter a linguagem aos procedimentos matemáticos de maneira ainda mais 

extremada. Mas, se há este poder perpassante que produz algum tipo de dominação, 

que em determinado momento Foucault chamará de “mecânica da disciplina”, o 

Estado soberano, de certa forma permanecerá. Assim o indivíduo estará sujeito a dois 

poderes, às duas espadas, digamos assim. Conforme nos dirá Foucault: 
esses dois limites são de tal forma, e são tão heterogêneos, que nunca se 

pode fazer que um coincida com o outro. O poder se exerce, nas sociedades 

modernas, através, a partir do e no próprio jogo dessa heterogeneidade entre 

um direito público de soberania e uma mecânica polimórfica da disciplina 

(FOUCAULT, 1999, p. 45). 

                                                        
484 Lembramo-nos da crítica de Immanuel Wallerstein, quando nos sugere a instrumentalização da 
Universidade pela Economia. Instrumentalização que passa pela mudança da linguagem qualitativa 
para a matemática, desde Maquiavel e Galileu e encontra em Hobbes o legitimador do poder soberano 
moderno. Todo um conjunto de controles e conformação, que passam pela contabilidade, pelo tempo e 
pela identidade quantificável. 
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Há, assim, o discurso da lei, do soberano, e o da disciplina, da regra. Enquanto 

o discurso da lei, do soberano, traz consigo os regulamentos artificiais que 

normatizam o comportamento individual e coletivo, o discurso da regra traz em si a 

regra natural, portanto, há de produzir a normalização. Importante perceber que, neste 

movimento proposto, o indivíduo está sujeito a um tipo de poder, soberano, que traz 

como referência a terra e o produto da terra, que fixa o homem; mas também está 

submetido a um outro tipo de poder, que não tem raízes, que não se interessa por seu 

produto e de onde produz. Se a Modernidade procurou, a partir do conceito de 

soberania, tornar indivisível o poder, aglutinando no poder soberano tanto o poder 

civil quanto o poder religioso, voltando-se para Roma como lugar idealizado, agora, 

seguindo Foucault, podemos perceber o duplex485 do poder, que volta a estar fendido.  

Enquanto na Idade Média a espada do Rei representava o poder civil coercivo, 

a espada da Igreja representava o poder espiritual, ético-moral; agora o poder 

soberano e o domínio burguês são exercícios que não priorizam a ética, mas apontam 

para a instauração e manutenção de si mesmos, o que significa concomitantemente a 

expansão de seu poder, pela via do cálculo do poder. A adoção de uma linguagem 

matemática, no lugar daquela qualitativa, fendeu o corpo social por duas vias: 

primeiro, pela da heterogeneidade entre soberania e dominação, isto é, subjugando o 

indivíduo a dois poderes, um local e outro transpassante; segundo, de certa aeticidade 

do poder enquanto mantêm-se as demandas ético-morais entre os indivíduos. O 

indivíduo, assim, está continuamente movendo-se entre o cálculo requerido pelo 

poder soberano, o cálculo da mecânica disciplinar e as demandas ético-morais das 

relações sociais. Em outras palavras, o indivíduo é coagido a submeter-se às leis 

imputadas pelo poder soberano, é disciplinado por regras que o constrange e, ainda, 

há de se relacionar com outros indivíduos segundo códigos ético-morais apropriados. 

Devemos nos perguntar, aqui, se estes códigos ético-morais apropriados que 

os indivíduos configuram para si não poderiam ser entendidos, sob a égide do poder 

que os submete às leis e regras próprias, como saberes dominados. Pensaríamos 

                                                        
485 Lembrando-nos da Idade Média em que o homem estava submetido a um poder temporal, local, dos 
príncipes, e um poder que o transpassava, um poder sem fronteiras e desterritorializado, aqui, parece 
que retornamos àquela possibilidade de uma dupla dobra do poder, mas de uma nova maneira. O 
indivíduo é submetido a um poder civil, normatizador, definido em um território e por uma população, 
que legitima a soberania e se submete às leis do Estado; e a um poder disciplinar, burguês, 
desterritorializado, transpassante, de certo modo, estrangeiro e normalizador. Um, por meio do Estado, 
submete o homem às leis, o outro, por meio dos dispositivos disciplinares, submete o indivíduo às 
regras. A novidade está na linguagem matematizada, no método científico de pensar o poder e no 
distanciamento ético-moral que estes poderes promovem.  
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nestes saberes como “uma série de saberes que tinham sido desqualificados como não 

competentes ou insuficientemente elaborados: saberes ingênuos, hierarquicamente 

inferiores, saberes abaixo do nível requerido de conhecimento ou de cientificidade” 

(FOUCAULT, 1979c, p. 170). Mais ainda, “saberes locais, descontínuos, 

desqualificados, não legitimados, contra a instância teórica unitária que pretendia 

depurá-los, hierarquizá-los, ordená-los em nome de um conhecimento verdadeiro, em 

nome dos direitos de uma ciência detida por alguns” (FOUCAULT, 1979c, p. 171). 

Por fim, para que possamos situar um dado saber das franjas, um saber que se furta a 

ser dominado e que se produz a despeito do poder, devemos pensar na “insurreição 

dos saberes não tanto contra os conteúdos, os métodos e os conceitos de uma ciência, 

mas de uma insurreição de saberes antes de tudo contra os efeitos de poder 

centralizadores que estão ligados à instituição e ao funcionamento de um discurso 

científico” (FOUCAULT, 1979c, p. 171). Assim, nos parece plausível pensarmos que 

para fora desta dupla dobra do poder, político e disciplinar, pode haver um saber que 

nega dispor-se na hierarquia, portanto, um saber rigorosamente periférico.  

Dir-nos-á Foucault que a teoria da soberania constitui um ciclo que vai do 

sujeito ao sujeito, estabelecendo uma relação política do sujeito ao sujeito. Também 

nesta teoria está assumindo uma multiplicidade de poderes, dentre eles, como já 

demonstramos, o poder religioso, cuja condição de existência encontra-se no 

“momento de unidade fundamental e fundadora, que é a unidade do poder. Que essa 

unidade do poder assuma a fisionomia do monarca ou a forma de Estado pouco 

importa” (FOUCALT, 1999, p. 50). E, por fim, tal unidade do poder não se constitui a 

partir da lei, “mas segundo uma certa legitimidade fundamental, mais fundamental do 

que todas as leis, que é um tipo de lei geral de todas as leis e pode permitir às 

diferentes leis funcionarem como leis” (FOUCALT, 1999, p. 50). Na teoria da 

soberania, então, o sujeito é assujeitado, a unidade da lei há de ser unificada e a 

legitimidade há de ser respeitada (FOUCALT, 1999, p. 50). Portanto, a teoria da 

soberania já implica numa teoria da dominação, ou melhor, das dominações, 

pensando que haja pelo menos uma dupla dominação, do poder civil e da “mecânica 

disciplinar”,  mostrando “como os diferentes operadores de dominação se apóiam uns 

nos outros, remetem uns aos outros, em certo número de casos se fortalecem e 

convergem, noutros casos se negam e tendem a anular-se” (FOUCAULT, 1999, p. 

51). 
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Assim, a analise das técnicas de dominação, procura mais a compreensão da 

fabricação de sujeitos e menos a gênese do poder soberano. Neste ponto, passamos da 

questão da configuração do plano de trabalho que se afasta da análise do poder 

soberano para a busca de uma microfísica o poder, nas relações entre indivíduos, que 

faz emergir a questão da guerra e sua relação de dominação. Michel Foucault coloca a 

pergunta que antes adiantamos: “Sob a paz, a ordem, a riqueza, a autoridade, sob a 

ordem calma das subordinações, sob o Estado, sob os aparelhos do Estado, sob as leis, 

etc., devemos entender e redescobrir uma espécie de guerra primitiva e permanente?” 

(FOUCAULT, 1999, p. 53). Seriam os antagonismos entre grupos e indivíduos um 

tipo específico de guerra? As múltiplas inimizades no interior do corpo social 

promoveriam aquele estado de conflito latente e extremado que chamamos guerra?  

Neste momento, Foucault pergunta quem foi que inverteu a fórmula de Carl 

von Clausewitz, antes, de fato, por que Clausewitz inverteu a fórmula, vindo a dizer 

que “a guerra não passa de política continuada” (FOUCAULT, 1999, p. 54)486. Não 

apenas a guerra latente que o Estado, o poder soberano diz ter a exclusividade de suas 

ações, mas a guerra da pequena política, a política microfísica, que permite que 

recoloquemos a tese foucaultiana: “a política é a guerra continuada por outros meios” 

(FOUCAULT, 1999, p. 55). Contudo, tal guerra interna não é pensada na Idade 

Média, antes, este pensamento surge a partir do fim das guerras de religião e o início 

das guerra civis do século XVI. Os discursos sobre a guerra civil são formulados com 

mais veemência no século XVII com a revolução burguesa na Inglaterra, na França 

aristocrática no final deste século e início do XVIII, e, como no diz Foucault, 

podemos “encontra-lo entre os biólogos racistas e eugenistas, etc., do fim do século 

XIX. Discurso sofisticado, discurso científico, discurso erudito [...] igualmente 

discurso” (FOUCAULT, 1999, p. 58). Todos estes discursos, e outros, dirão que a 

guerra não esta conjurada, pois “a lei não nasce da natureza”, mas “[...] nasce das 

batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas que têm sua data e seus 

heróis de horror [...] nasce com os famosos inocentes que agonizam no dia que está 

amanhecendo” (FOUCAULT, 1999, p. 58-59).  

                                                        
486 Ora, neste instante devemos lembrar que o templo de Juno, em Roma, esteve fechado poucos e 
curtos momentos durante os séculos, assim, a guerra não era um interstício na política, mas a paz o era. 
A questão que se coloca não é sobre a paz, mas sobre a guerra, latente e efetiva, mais sobre a guerra 
interna, e menos aquela sobre a qual se debruçam homens como Michael Walzer, a guerra externa. 
Ambas podem ser percebidas no aparelhamento bélico do Estado, em suas Forças Armadas e Polícias. 
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Com a lei não estamos pacificados, antes, sob a lei estamos ainda em guerra 

continuada e esta continua a produzir seus massacres. Como se ainda estivéssemos 

discutindo a partilha dos despojos de guerra, repartindo a caça, o ordenamento 

político é dado pela guerra. “Portanto, estamos em guerra uns contra os outros; uma 

frente de batalha perpassa a sociedade inteira, contínua e permanentemente, e é essa 

frente de batalha que coloca cada um de nós num campo ou no outro. Não há sujeito 

neutro. Somos forçosamente adversários de alguém” (FOUCAULT, 1999, p. 59). 

Cada uma das partes em guerra produz um discurso verdadeiro, e uma lei que valida 

seus direitos, que não trata da universalidade ou da neutralidade, mas é um discurso a 

partir de sua perspectiva. Isto é, a partir de sua perspectiva a verdade é universal. E 

“isto quer dizer que a verdade é uma verdade que só pode se manifestar a partir de sua 

posição de combate, a partir da vitória buscada, de certo modo no limite da própria 

sobrevivência do sujeito que está falando” (FOUCAULT, 1999, p. 61). O direito, 

assim, é marcado pela dissimetria e fundado numa verdade que está vinculada à força, 

em que o “sujeito que está falando é um sujeito [...] guerreador” (FOUCAULT, 1999, 

p. 63). 

Não se trata, contudo, de uma guerra que traz uma referência ética 

transcendente, uma moral que se reporta a valores extra-humanos, da qual se pode 

pensar em guerra justa ou injusta. É uma guerra cuja justiça é dada pela produção de 

discursos, também beligerantes, cujas linguagens de justiça se fazem acompanhar das 

armas. Como dissemos anteriormente, toda língua 487  se faz acompanhar de um 

exército, marinha e aeronáutica, assim como de uma política e de milicianos. Estes 

discursos evocam suas verdades, seus temas, como os: 
dos direitos e dos bens da primeira raça que foram achincalhados por 

invasores astutos; o tema da guerra secreta que continua; o tema do complô 

que é preciso reestabelecer para reanimar essa guerra e escorraçar os 

invasores e os inimigos; o tema da famosa batalha do amanhã do dia 

seguinte que vai afinal inverter as forças e que, dos vencidos seculares, vai 

fazer enfim vencedores, mas vencedores que não conhecerão e não 

praticarão o perdão (FOUCAULT, 1999, p. 67). 

 Cada um destes temas produzirá um discurso com pretensão de verdade que 

seja refratário, surdo ao discurso do adversário, este que será um discurso 

                                                        
487 “Creio que aquilo que se deve ter como referência não é o grande modelo da língua e dos signos, 
mas sim da guerra e da batalha. A historicidade que nos domina e nos determina é belicosa e não 
linguística. Relação de poder, não relação de sentido” (FOUCAULT, 1979a, p. 5). 
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desqualificado por premissa, exterminado. O discurso do vencedor e, portanto, da 

lei488, não é o da neutralidade, aquele que permite todas as vozes discordantes se 

colocarem e defenderem sua perspectiva, mas o discurso da neutralização 

(FOUCAULT, 1999, p. 68). Ora, Foucault vai ainda mais longe e devemos, por conta 

dos limites de nossa análise nos reter aqui, contudo, cabe salientar sua leitura da 

dialética de Hegel489: 
assegura a constituição [...] de um sujeito universal [...] em que todas as 

particularidades teriam enfim seu lugar ordenado. A dialética [...] devem ser 

compreendidas [...] como a colonização e a pacificação autoritária, pela 

filosofia e pelo direito, de um discurso histórico-político que foi ao mesmo 

tempo uma constatação, uma proclamação e uma prática da guerra social” 

(FOUCAULT, 1999, p. 69). 

 Michel Foucault nos diz que a partir do século XVII, portanto, posterior às 

guerras de religião, há a composição de uma trama que nos coloca em guerra contínua 

no interior da sociedade e que a fende, esta que significa a partir do conceito de 

“guerra das raças” (FOUCAULT, 1999, p. 70). Tais guerras das raças se desenrolam 

por meio de diferenças étnicas, de línguas, “de forças, de vigor, de energia e de 

violência; diferenças de selvageria e de barbárie; conquista e servidão de uma raça por 

outra” (FOUCAULT, 1999, p. 71), cujo enfrentamento se dá como guerra social. 

Guerra social esta que define a verdade dos vencedores como aquela que articulará o 

direito. 

 O direito, com suas leis, determinará que o criminoso é aquele que rompe com 

a lei, portanto, ao não haver uma lei natural, ou, uma ordem religiosa que estipule os 

pecados, a lei requererá a existência de um poder soberano que a escreva, a interprete 

e aplique. A lei deve representar aquilo “que é útil para a sociedade. A lei define 

como repreensível o que é nocivo à sociedade” (FOUCAULT, 2003, p. 81), enquanto 

                                                        
488 “Estamos em uma fronteira fluida entre o direito e a guerra, na medida em que o direito é uma certa 
maneira de continuar a Guerra. Por exemplo, alguém que dispõe de força armada ocupa uma terra, uma 
floresta, uma propriedade qualquer e, nesse momento, faz prevalecer seus direitos. Inicia-se uma longa 
contestação no fim da qual aquele que não possui força armada e quer a recuperação de sua terra só 
obtém a partida do invasor mediante um pagamento” (FOUCAULT, 2003, p. 63). 
489 Para esta questão da colonização e pacificação autoritária,  remetemos ao trabalho de Susan Buck-
Mors e a Guerra da independência do Haiti, contra a França em, principalmente a Parte I: Hegel e o 
Haiti (BUCK-MORS, 2009). Neste trabalho a autora demonstra como a filosofia Moderna e Iluminista 
operaram a favor da violência e da opressão do povo do Haiti. A independência, se é que poderíamos 
de alguma maneira chamar assim, não significou a liberdade, antes, os franceses imputaram aos ex-
escravos uma dívida e uma dependência comercial, decorrente da descontinuidade das receitas 
advindas da lavoura escravocrata. Os exércitos da República Francesa, em certo momento foram 
confrontados com combatentes que cantavam, tendo em suas mãos a Carta Constitucional, La 
Marseillaise.  
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o crime é aquilo que causa qualquer dano à sociedade. Portanto, “o criminoso é 

aquele que danifica, perturba a sociedade, O criminoso é o inimigo social [...] o 

criminoso é um inimigo social” (FOUCAULT, 2003, p. 81). Voltamos assim, por 

outras vias, à questão da inimizade e da guerra. Mais ainda, a inimizade, a guerra e as 

diferenças.  

 Por esta via, o conceito de político, isto é, do poder civil, da soberania, traz 

imbricado em si a inimizade no corpo social, sabendo que é o corpo social que deve 

crer no poder soberano. Desde Aristóteles, que ao definir a amizade como a causa 

eficiente da Pólis, que a inimizade se coloca como o contraponto da amizade. Difícil 

entender a escravidão fora das relações de força entre o vencedor, que escraviza, e a 

sujeição do derrotado, do inimigo escravizado. A política, desde então, legitima esta 

diferença “entre o amigo e o inimigo” (SCHMITT, 2006, p. 27). Ao diferenciarmos o 

amigo e o inimigo, tratamos de marcar “o extremo grau de intensidade de uma união 

ou separação, de uma associação ou desassociação” entendendo que o: 
inimigo político não precisa ser moralmente mau, não precisa ser 

esteticamente feio [...] ele é precisamente o outro, o desconhecido e, para 

sua essência, basta que ele seja, em sentido especialmente intenso, 

existencialmente algo diferente e desconhecido, de modo que, em caso 

extremo, sejam possíveis conflitos com ele (SCHMITT, 2006, p. 28). 

 O inimigo, contudo, poderá ser visto como mau, feio e, mesmo, 

economicamente desvantajoso, visando diferencia-lo artificialmente de nós, a partir 

de valores aceitos por nós do que seja o mau, o feio e o desvantajoso. Estes valores 

não tornam ninguém inimigo per si, assim, certo desconhecimento, resultante de 

distâncias, podem propiciar dúvidas quanto a intensão dos outros e nos colocar como 

combatentes latentes por um período suficientemente longo para que haja contenda. 

Estas palavras provenientes de alguém que pensou a legitimação do Nacional 

Socialismo na Alemanha da primeira metade do século XX, o fascismo alemão, 

poderia soar estranho a nós hoje. Contudo, talvez sejam nossos inimigos, a partir 

deste mal banal, desta guerra intestina, que tenham que colar as “cartas na mesa”, 

clarificar o nome do jogo com maior precisão. Permitam-nos olhar para o Grande 

Deus-Besta e percebermos o lugar vazio que o legitima.  

 Temos procurado mostrar como esta divisão ontológica primeva entre o lugar 

da produção, ligado à terra, e o lugar da apropriação, que se volta ao abstrato, ao 

intangível, que é tomado como legítimo à medida que é o lugar do imutável, do 
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permanente, do seguro, do estável, tem sido o conflito original que funda o poder 

político, isto é, faz surgir a Cidade. A relação amigo e inimigo, é, sobretudo, a relação 

mais íntima entre o macho e a fêmea, entre aqueles que produzem bens abstratos e 

aquelas que produzem bens materiais. Não se trata de uma guerra entre possuidores e 

despossuídos, mas de tipos de produção heterogêneas, mais ainda, não se trata da 

produção de bens econômicos, mas de bens culturais. Mas a produção de bens 

abstratos têm sido, ao longo dos séculos, a apropriação de bens culturais produzidos 

pelos que são ligados à terra e por conta da necessidade de viver na terra e da terra, 

produziram um conjunto de saberes que harmonizavam a vida no planeta e a vida 

humana, não desassociada, mas, cooperativa, coligada. É o guerreiro quem introduz o 

corte, o sacrifício, o trágico e fende a sociedade entre o nós e o eles, entre o alto e o 

baixo, entre o eterno e o perene, entre o seguro e o risco, entre a necessidade e o 

acaso. Destas considerações, podemos perceber que a guerra entre tribos guerreiras 

rivais caracteriza a ordem pré-política, mas a ordem política não extingue a guerra, 

antes, a internaliza nas relações na Cidade. Quando os nômades guerreiros entram na 

vila dos agricultores sedentários, formam a cidade como espaço fendido em que os 

inimigos vencidos são diferenciados por uma hierarquia social. A Cidade não é o 

espaço da pacificação, mas o lugar em que a guerra reconhece um vencedor e este 

submete o outro incondicionalmente a seu domínio. Mas se parte expressiva da 

produção de bens culturais se dá pelos vencidos, cabe aos vencedores se apropriar 

destes bens e faze-los operar pela lógica e para a lógica dos vencedores. 

 Esta apropriação dos bens culturais feitas pelos vencedores têm sido alvo de 

críticas por parte de alguns pensadores. Uma das críticas a este movimento de 

desenraizamento de saberes ouvimos de Tzvetan Todorov, em “Os inimigos íntimos 

da democracia” (TODOROV, 2012), analisando os inimigos externos e os internos. 

Os primeiros representados atualmente pelos extremistas islâmicos. O inimigo interno 

surge quando um conceito de legitimação da ação política é assumido como único e 

absoluto, isto é soberano (em nossos termos). Nas palavras deste autor:  
os perigos inerentes à própria ideia democrática surgem quando um dos 

ingredientes dela é isolado e absolutizado [...] o povo, a liberdade, o 

progresso são elementos constitutivos da democracia [...] aquilo que os 

antigos gregos denominavam húbris, ou descomedimento, era considerado a 

pior falha da ação humana [...] O primeiro adversário da democracia é a 

simplificação que reduz o plural ao único, abrindo assim o caminho para o 

descomedimento (TODOROV, 2012, pp. 18-9). 
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 Dois pontos merecem a atenção no trabalho de Todorov: primeiro, a 

percepção de que o monismo ideológico, a busca de um conceito indivisível e 

absoluto é aquilo que submete a democracia, o poder popular, no sentido que o autor 

toma referência, à confrontação interna. A guerra interna que se dá no interior da 

democracia é a guerra contra a democracia, como a sujeição das partes a um princípio 

único, indivisível e absoluto, a uma linguagem monótona. Segundo, que Todorov 

toma referência em um conflito ocorrido no século IV dC. entre santo Agostinho e 

Pelágio, entre dois conceitos antropológicos excludentes: do homem como ser 

decaído pelo pecado e o homem livre do pecado, portanto, entre a graça salvadora de 

Deus que demanda do homem a submissão de sua vontade particular à vontade 

divina; e a graça de Deus que dá ao homem o livre-arbítrio e o faz livre para fazer 

escolhas. Em cada um destes dois caminhos, tornados absolutos, haveria o perigo 

íntimo e esquecido, à democracia. Os conflitos ideológicos que vão desde a assunção 

de que o todo é maior do que a soma das partes e que a liberdade é um ato de ato de 

submissão da vontade individual à vontade de deus, portanto a liberdade é o ato livre 

da vontade que se conforma ao todo, até a assunção de que o indivíduo é um átomo 

livre e resultante de seus esforços e competências, que nada deve ao todo, ambas as 

húbris advém daquele conflito teológico cristão antigo. A questão central entre este 

dois pensadores antigos era que, enquanto Agostinho legitimava a oikonomia e 

fundava o poder soberano a partir de Deus, portanto, a submissão do indivíduo à 

hierarquia, Pelágio desconstruía a hierarquia e as instituições, confiando no indivíduo. 

 Outra crítica que podemos tomar que aponta para este lugar comum de um 

conflito entre um poder que se apropriando de um bem, nega a autoria e inverte a 

relação de dependência, encontramos em Noan Chomsky. A partir dos exemplos das 

organizações sindicais e do “Occupy Wall Street”, Chomsky nos fala que estes 

movimentos são relidos por seus críticos a partir da ótica da anarquia. A democracia, 

como movimento de participação popular como algo desprovido de razão e sentido, 

que deve ser controlado e colonizado. Contudo, nos lembra Chomsky de David 

Hume, que a força dos governantes está nos governados, isto é: 
são os governados que detêm o poder. E os governantes têm de descobrir 

maneiras de impedir que eles exerçam este poder. A força tem seus limites, 

portanto eles precisam usar de persuasão. Precisam, de algum modo, 

descobrir um jeito de convencer as pessoas a aceitarem a autoridade. Se não 

conseguirem isso, tudo vai abaixo (CHOMSKY, 2013, p. 79). 
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 Se de um lado os governados possuem o poder, de outro os governantes hão 

de impedir que estes percebam tal potência e que creiam que não a tendo, as elites são 

as legítimas detentoras do poder. Esta é a inversão que esteve presente na Grécia, 

quando transferiram a oikonomia das mãos das mulheres, para a oikonomia política. 

Chomsky cita uma liderança progressista liberal estadunidense, que diz: “A nossa 

deve ser uma democracia de liderança administrada pela minoria inteligente, que sabe 

como arregimentar e guiar as massas” (BERNAYS apud CHOMSKY, 2013, p. 80). 

Aqui encontramo-nos diante de uma atualização de Pandora. A mulher, ou, as massas, 

são os ignorantes, que possuem saberes parciais e limitados a solução de problemas 

estéticos e circunstanciais, e voltados para o material, para o instante que passa, mas 

devem ser guiados por seres racionais, inteligentes, cuja razão prometéica permite 

antever o futuro e abstrair da materialidade do presente. Um ser racional que entende 

o presente e prevê o futuro, garantindo a segurança e o bem-estar. A metafísica da 

dominação guerreira sofreu seus aprimoramentos e ajustes ao longo dos milênios, mas 

mantém-se estruturalmente funcional.  

 Existe um vínculo, como vimos em Michel Foucault, entre violência e 

discurso, entre guerra e dominação, entre vitória e verdade legitimadora. Foucault nos 

permitiu perceber o vínculo entre o corpo social e a guerra, esta como uma 

continuação na política pela via do direito do vencedor. Slavoj Zizek mostra-se, em 

dada perspectiva, atento a esta beligerância interna à sociedade, não aquele bellum 

estampado nas capas dos noticiários, por meio das guerras efetivas, dos atos 

terroristas, dos confrontos sociais, dos conflitos. Fala-nos de um triunvirato da 

violência, caracterizado por três violências: a violência subjetiva, ou seja, 

“diretamente visível, exercida por um agente claramente identificável”, como os 

exércitos, as políticas, os terroristas, ativistas radicais, etc. A violência simbólica, 

aquela encarnada pela linguagem, não apenas nas explicitações discursivas, ou 

provocações mútuas entre os beligerantes, mas, ainda mais fundamental, aquela “que 

pertence à linguagem enquanto tal, à imposição de um certo universo de sentido.” 

Esta violência é aquela que está no âmago da legitimação, ou, na produção das 

verdades que legitimam a própria violência e sua eficácia está em que não a 

encontremos enquanto falamos. E a violência “‘sistêmica’, que consiste nas 

consequências muitas vezes catastróficas do funcionamento regular de nossos 

sistemas econômico e político” (ZIZEK, 2014b, p. 17). A violência subjetiva é aquela 

visível, como perturbação da ordem, mas as violências simbólica e sistêmica nos são 
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invisíveis, mas que sustentam e operam a ordem normal, instaura e mantém a ordem, 

e, enquanto tais, não as percebemos.  

Deste ponto, então, devemos nos perguntar se poder e violência se suportam 

mutuamente, ou se devemos pensá-los de maneira independente, mas que podem, 

eventualmente, operar em conjunto. Será que a violência seria uma manifestação de 

uma forma de poder? Ou, o poder se apoiaria na violência? Ou ainda, que a presença 

da violência sinalizaria a perda de poder? 

A questão do poder e da violência foi pensado por Hannah Arendt, ao partir de 

uma citação de Max Weber, entre outras, lembra-nos que este sociólogo propõe “o 

Estado como ‘o domínio do homem pelo homem baseado nos meios da violência 

legítima, quer dizer, supostamente legítima’” (WEBER apud ARENDT, 2013, p. 51). 

Antes de continuarmos, cabe sublinhar o “supostamente legitima” no dito, o que nos 

permite investigações futuras sobre esta questão. A problema do Estado toma 

referência à pergunta clássica: quem domina quem? Mas, a dominação traz em si 

outra questão, sobre o exercício do poder político e da obediência. Para que 

entendamos o que quer dizer com poder, Arendt cita Voltaire, quando diz que “o 

poder [...] consiste em fazer com que os outros ajam conforme eu escolho” 

(ARENDT, 2013, p. 52). Mas a questão, conforme salientamos acima, não é pensar 

quem tem o poder, mas saber se este está imbricado com a violência de alguma 

maneira. De acordo com Arendt, o poder do governo se assenta nos números, na 

adesão de uma quantidade de pessoas em torno de si, enquanto a violência “se assenta 

em implementos” (ARENDT, 2013, p. 58). Esta referência numérica encontramos no 

registro do Estado hobbesiano, pois o poder do soberano se assenta na aceitação dos 

súditos, enquanto a espada garante a obediência aos dissidentes. 

Para Hannah Arendt o poder apenas existe enquanto há certa unidade de um 

grupo que o permeie e o unifique. Desfeito o grupo, desaparece o poder, pois o poder 

não é individual, mas social, e “corresponde à habilidade humana não apenas para 

agir, mas também para agir em concreto” (ARENDT, 2013, p. 61). Outro conceito, 

distinto, mas conjugado é a autoridade, esta que se lastreia no reconhecimento 

inquestionável por parte daqueles que obedecem, não havendo necessidade de coerção 

ou violência para tal. Aquele que tem autoridade é respeitado pelos demais. “O maior 

inimigo da autoridade é, portanto, o desprezo490, e o mais seguro maio para miná-la é 

                                                        
490  Profanação, nos termos priorizados em nossa pesquisa. 



 379 

a risada” (ARENDT, 2013, p. 62). A autoridade está presente no surgimento do poder 

institucionalizado quando as comunidades se organizam, na forma de 

reconhecimento. A violência tem um caráter instrumental que exige um planejamento 

de seus implementos, entendendo que o uso da violência requer a obediência dos 

comandos daquele que tem o poder sobre os implementadores. Entende Arendt que 

“homens sozinhos, sem outros para apoia-los, nunca tiveram poder suficiente para 

usar da violência com sucesso” (ARENDT, 2013, p. 68). 

Se o poder é conduzir o outro a fazer o que desejamos que realizem, a 

violência é o uso de implementos vigorosos sobre aqueles que não aceitando a 

autoridade daquele que ordena, não se submetem, negando o poder. A violência traz 

implícito certo poder na relação mando obediência, entre o que ordena e o que 

implementa a violência, mas violência, também traz implícito uma descontinuidade 

de poder desde aquele que está investido de uma função de mando e outros que não 

reconhecem neste a autoridade determinante de obediência. Em vista disto, 

concordaremos que “a violência sempre poder destruir o poder; no cano de uma arma 

emerge o comando mais efetivo, resultando na mais perfeita instantânea obediência. 

O que nunca emergirá é o poder” (ARENDT, 2013, p. 70). Podemos pensar, a partir 

de Hannah Arendt, que o poder reclama a legitimidade para que seja obedecido, no 

entanto a violência ao impingir obediência desfaz o poder, ou seja, “o domínio pela 

pura violência advêm de onde o poder está sendo perdido” (ARENDT, 2013, p. 72). 

Se Hannah Arendt nos permite segregar o poder e a violência, sugerindo que a 

violência não produz poder, mas tem nela está a destruição do poder, não 

encontramos nela um espaço para desfazermos da violência em meio ao Estado. Se a 

violência é a implementação de recursos visando a obediência, sem a referência em 

discursos legitimadores, o poder parece ser a relação de dominação legitimada. 

Abriu-se a nós, em Hannah Arendt, a possibilidade de pensarmos o Estado 

assentado sobre o poder, isto é, numa relação de mando e obediência tal que, um ou 

alguns491 fazem valer a sua vontade sobre o demais que a executam. O Estado é o 

                                                        
491 Deleuze nos dirá que o conceito de maioria não pode ser aplicado à maioria numérica, distanciando 
do conceito de maioria que toma Hannah Arendt. Diz Gilles Deleuze: “As minorias e as maiorias não 
se distinguem pelo número. Uma minoria pode ser mais numerosa que uma maioria. O que define a 
maioria é um modelo ao qual é preciso estar conforme: por exemplo, o europeu médio adulto macho 
habitante das cidades... Ao passo que uma minoria não tem modelo, é um devir, um processo. Pode-se 
dizer que a maioria não é ninguém” (DELEUZE, 1992, p. 214). Para Arendt o poder exige uma maioria 
numérica, estatística, quantitativa, mas Deleuze nos permite pensar na maioria como aquela parcela da 
população que torna hegemônico seu mundo, isto é, os vitoriosos de Foucault. “Alguns” aqui pode ser 
pensado a partir do conceito deleuzeano de maioria, o que mantém latente a guerra que visa tornar 
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espaço de dissimetria do poder, em sua origem e que se mantém ainda entre nós. Se 

assim o for, não há Estado sem esta distância ontológica entre o que manda e o que 

obedece, entre aquele que faz valer a sua vontade e aquele que abdica de sua vontade 

em prol da vontade do outro. Caso pensemos a partir de Michel Foucault, o poder 

transpassaria todo o corpo social em vista à “mecânica disciplinar”, contudo, há a 

concomitância e permanência de um poder que quer fazer sua vontade com 

exclusividade sobre um povo num território, como instância ontologicamente distinta 

de poder, uma vez acreditado em seu caráter indivisível e absoluto. Diríamos que o 

poder, contudo, ou apelará para a violência, que no limite o destrói, ou se fundará na 

autoridade, que é o exercício da dominação com anuência dos dominados. Podemos 

dizer que a violência não é apenas o uso de implementos próprios das Forças 

Armadas (incluindo a Polícia), mas todo conjunto de dispositivos discursivos que 

fundam a linguagem e que ali se esconde, ocultando-se à nós tais quais os alicerces de 

uma casa, estes que determinam estruturalmente o conjunto visível do edifício, 

enquanto não se dá à percepção. Hannah Arendt ao separar poder e violência, 

correlaciona a primeira à autoridade e a segunda aos implementos. Michel Foucault e 

Slavoj Zizek, contudo, percebem que a autoridade é implementada pela produção de 

discursos com pretensão de verdade, o que poderíamos chamar de legitimação. 

Desde este ponto, então, precisamos pensar não apenas a autoridade para o 

exercício do poder político, mas como, na autoridade legítima para o exercício do 

poder político, isto é, a autoridade como a operação dos dispositivos discursivos que 

legitimam o poder. Assim, haveremos de retomar a Max Weber e ir até Giorgio 

Agamben e percebermos os limites de tal legitimidade, e ao buscarmos ultrapassar 

tais limites, encontrarmo-nos com o centro vazio do poder, portanto, com a instância 

da violência que remanesce neste arranjo dissimétrico. Olhar o espaço vazio do poder 

é percebermos que ainda hoje a violência é a última ratio do Estado. 

Antes, porém, tentemos traçar os limites desta legitimidade do poder, sua 

autoridade. Alexandre Kojève propõe que “somente há autoridade ali onde há 

movimento, mudança, ação (real, ou pelo menos possível)” (KOJÈVE, 2006, p. 35). 

A autoridade é aquele que pode mudar ou alterar certa função de outro, isto é, a 

autoridade está naquele que muda o outro e não no que há de ser alterado. A 

autoridade tem um suporte no “agente” este que é livre e consciente (KOJÈVE, 2006, 

                                                                                                                                                               
universal o particular, assim, a vontade geral, isto é, universal é apenas a expressão daquela vontade 
particular dos vencedores. 
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p. 35). Enquanto o agente é livre e consciente, aquele que é há de se submeter, 

pressupõe-se dele “a possibilidade de uma oposição e, por outra parte, a renúncia 

consciente e voluntária à realização desta possibilidade” (KOJÈVE, 2006, p. 36). A 

autoridade é uma relação social, portanto, entre indivíduos, grupos, ou indivíduo e 

grupo, em que uma parte atue sobre a outra, sem que este outro reaja, ainda que possa 

fazê-lo (KOJÈVE, 2006, p. 36)492. Para Alexandre Kojève, a autoridade se dá quando 

não é necessário um discurso posterior que explique as razões para que se faça o que 

o agente requer que seja feito, desta maneira, “a autoridade exclui a força” (KOJÈVE, 

2006, p. 37). 

Autoridade e violência se excluem mutuamente, assim sendo, “o fato de estar 

obrigado a fazer intervir a força (ou violência) prova que não há Autoridade em jogo” 

(KOJÈVE, 2006, p. 38). Kojève vai um pouco mais longe do que Arendt, pois para 

aquele, o uso de força é prova da ausência de autoridade, enquanto que para esta a 

violência destrói o poder493. No caso da autoridade em Kojève, ela pressupõe e exige 

um tal reconhecimento da relação de mando e obediência, que se obedece sem a 

expectativa de uma contraparte, de uma promessa, de um ganho. A autoridade é o 

reconhecimento de que o que o agente diz há de ser feito, portanto, prescinde de 

suporte jurídico, isto é, “quem reconhece uma Autoridade (e não existe Autoridade 

não ‘reconhecida’) reconhece ao mesmo tempo sua ‘legitimidade’” 494  (KOJÈVE, 

2006, p. 38-39).  

O conceito de Autoridade, então, implica na secularização do próprio Deus, 

pois, a definição de Kojève se aproxima da “única definição válida do Divino: é – 

para mim – divino todo o que pode atuar sobre mim sem que eu tenha a possibilidade 

de reagir contra ele” (KOJÈVE, 2006, p. 39). Mais uma vez percebemos que, para se 

olhar para esta instância, da autoridade, há de se remeter à ideia de Deus, como aquele 

que é marcado por uma relação de descontinuidade para conosco495. A Autoridade 

humana é resistível, mas os que a ela se submetem não efetivam tal resistência, 

                                                        
492 Novamente podemos lembrar aqui a relação entre força ou energia e a resistência, tal que promova 
um movimento, mas no caso de Kojève, a resistência há de ser conscientemente anulada e submetida 
ao desejo alheio de movimento, configurando, assim, a autoridade. 
493 Parece-nos que o que Arendt chama de poder, Kojève está chamando de autoridade, guardada as 
particularidades que cada oferece aos termos. 
494 No caso, Kojève aproxima o conceito de legitimidade ao de legalidade. 
495  É menos importante em nosso caso, mas, diz Kojève, que a autoridade humana se distingue, 
contudo, da Divino, pois que não se pode resistir à vontade de Deus, enquanto que à Autoridade a 
resistência é possível, mas não se realiza. Também a vontade de Deus é eterna, enquanto a humana é 
perecível (KOJÈVE, 2006, p. 39-40). 
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conforme já dissemos. Embora até aqui a Autoridade tenha sido tratada no singular, 

haveremos de perceber que para cada tipo de relação há um tipo “puro” de autoridade, 

isto é, que dá conta de resolver a questão sobre qual tipo de mando e obediência se 

estabelece em tal relação.  

Alexandre Kojève propõe “distinguir quatro tipos (simples, puros ou 

elementares) de Autoridade” (KOJÈVE, 2006, p. 41), a saber: Autoridade Paterna, é a 

autoridade advinda da anterioridade, da distância entre idades, que pode ser de um 

velho sobre um jovem, da tradição, de um testamento e da autoria de uma obra de arte 

(KOJÈVE, 2006, p. 41); a Autoridade do senhor sobre o escravo, isto é, do vencedor 

sobre o vencido (KOJÈVE, 2006, p. 42); a Autoridade do Chefe, do superior sobre o 

inferior, do professor sobre o aluno, do técnico, do sábio, do religioso, aquela 

proveniente da competência e habilidade no manejo de determinados recursos 

(KOJÈVE, 2006, p. 42); e a Autoridade do Juiz, ou seja, a autoridade virtuosa. Destes 

quatro tipos de Autoridade, três deles não se reportam à justiça, a qualquer virtude de 

justiça, antes, a Autoridade do Senhor referencia-se na violência em vista à 

suplantação e submissão do outro a si; a Autoridade Paterna não requer previamente 

um virtude, mas uma anterioridade; e a Autoridade de Chefe a uma habilidade e 

competência técnica. Estas três formas de Autoridade existem apenas enquanto o 

agente está vivo, pois com a morte do Senhor, do Chefe e do Pai, rompe-se o vínculo 

de autoridade, contudo a autoridade de Juiz funda-se na justiça, que pode permanecer 

após a morte do agente de justiça. 

O que nos espanta aqui, e que também pudemos perceber em Hannah Arendt, é 

o fato quase que mágico da Autoridade. O agente que tem Autoridade é reconhecido 

por aqueles que a ele se submeterão, tão logo estejam diante daquele. Como que se o 

Juiz, o Chefe, o Senhor e, por que não dizer, o Pai fossem categorias apriorísticas do 

intelecto humano a espera do reconhecimento social, e não uma produção da própria 

sociedade. O que nos importa salientar é que o poder e a autoridade são construções 

sociais cujos fundamentos nos parecem obscurecidos pela operação que se dá a partir 

deles. Deixamos de olhar para os discursos legitimadores que hoje não damos mais 

conta. O poder e a autoridade, podemos suspeitar, são resultado, e não causa, de 

discursos com pretensão de verdade. O que suspeitamos é que, quando retiramos 

Deus como suporte da legitimidade do poder, há, como nas festas a Dionísio, um 

mascaramento deste sem-fundo da razão, certo irracionalismo dos valores. 
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Neste momento buscamos no Max Weber de Norberto Bobbio, aquele autor 

clássico cuja obra “nos parece cada vez mais necessária para entender o período que 

se desenrola na tensão não-resolvida entre racionalização formal e irracionalismo dos 

valores” (BOBBIO, 2000, p. 131).  Bobbio entende Max Weber como pertencente ao 

círculo dos autores políticos realistas, cujos traços característicos seriam:  
a) a esfera da política é a esfera de onde se desenvolvem as relações de 

potência [...] e de poder [...], relações que são marcadas pela luta incessante 

entre indivíduos, grupos, classes, raças, nações, cujo objetivo é sempre o 

poder na dúplice forma de poder de fato e poder legítimo; b) a luta é 

incessante porque não há para ela nenhuma catarse definitiva na história; c) 

as regras do agir político não são e não podem ser as regras da moral, daí 

que a ação do político não pode ser julgada moralmente, com base em 

princípios preestabelecidos, mas apenas com base nos resultados (BOBBIO, 

2000, p. 132). 

Segundo Bobbio, pensar o problema político em Weber, é retomar sua definição 

de Estado, sua teoria dos tipos de poder e sua teoria do poder legal-racional 

(BOBBIO, 2000, p. 133). Sua teoria do Estado passa pela definição de que o Estado é 

a empresa que detém o monopólio legítimo496 do uso da força física e “todo Estado 

está fundado na força” (WEBER apud BOBBIO, 2000, p. 133). A força, a coação é 

condição necessária, mesmo que não seja suficiente, para a existência do Estado, 

devemos dizer. O Estado, de acordo com Bobbio, pode se basear no poder ideológico, 

no poder econômico e no uso da força 497 . Mas, para Weber, o estado Moderno 

necessita do uso da força, ainda que possa prescindir da ideologia, o fez quando 

abandonou a profissão de fé cristã, renunciando a qualquer fé religiosa; pode 

prescindir do monopólio do poder econômico, o fez quando do Estado Liberal e do 

Estado laissez-faire; contudo, não pode abrir mão do monopólio do uso do poder 

coativo498 (BOBBIO, 2000, p. 134). Para Weber o Estado não tem qualquer objetivo 

                                                        
496 “Uma empresa com caráter de instituição política denominamos Estado, quando e na medida em 
que seu quadro administrativa reivindica com êxito o monopólio legítimo da coação física para realizer 
as ordens vigentes” (WEBER, 2004, p. 34). 
497  “É evidente que, para associações políticas, a coação física não constitui o único meio 
administrativa, tampouco o normal […] a aplicação desta coação são seu meio específico e constituem 
a ultima ratio” (WEBER, 2004, p. 34). Queremos sublinhar e destacar que a violência é, em Max 
Weber, a ultima ratio, ou seja, a desrazão quando esgotaram-se todas as razões. Diferentemente de 
Hannah Arendt e Alexandre Kojève, Max Weber nos permite percebe que a produção de discursos por 
parte do poder ou das autoridades há limites e que a soberania, ou a razão soberana aponta para a 
violência. 
498  Neste ponto Bobbio aproxima a definição de Estado oferecida por Weber, àquela de Thomas 
Hobbes: “para Hobbes o Estado é, com palavras de Weber, o monopólio da força legítima, assim como 
para Weber é, com palavras de Hobbes, o detentor do poder coativo” (BOBBIO, 2000, p. 135). 
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positivo, determinável, antes, o Estado deve ser pensado a partir do conceito de 

soberania, esta que “torna possível o exercício de um poder que está acima de todos 

os outros poderes, e esse meio é exatamente a monopolização da força física” 

(BOBBIO, 2000, p. 135). 

O Estado detém tal monopólio a fim de garantir que os adversários externos e 

internos possam ser confrontados pela ação comum, e “as pessoas expostas à força do 

agir de comunidade encontram-se, também, e em primeiro lugar, entre os sujeitos 

coercitivamente partícipes do mesmo agir de comunidade” (WEBER apud BOBBIO, 

2000, p. 137). Mas o uso de força deve ser legítimo, pois “somente um poder legítimo 

está destinado a durar no tempo e somente um poder duradouro pode constituir um 

Estado” (BOBBIO, 2000, p. 137)499 . O Estado tem vigor enquanto suas leis são 

observadas e cumpridas, até quando os seus órgãos possam impor a obediência. 

Bobbio perguntará se, em Weber, devemos pensar que a obediência efetiva500 das leis 

e respeito aos órgãos do Estado resulta em legitimidade, ou se, pelo contrário, a 

legitimidade fundará os motivos interiores da obediência e do respeito.  

Haveremos de perceber que Max Weber “deve ser considerado um sustentador 

da tese segundo a qual a efetividade é consequência da legitimidade (BOBBIO, 2000, 

p. 139). Desta maneira, o monopólio de uso de força coerciva pelo Estado deve ser 

precedido por alguma instância de legitimidade, entendendo que o princípio de 

legitimidade “requer que a observância externa seja por sua vez explicada fazendo 

referência a um ato interno do observante, o qual obedece à regra porque assume ‘o 

conteúdo do comendo como máxima do próprio comportamento’” (BOBBIO, 2000, 

p. 139-140). Assim, há certo sentido que vai da produção de legitimidade, 

interiorização e obediência, ou seja, com Foucault e Zizek podemos dizer que há uma 

produção de verdade, estas verdades se colocam como linguagem, obliterando o fato 

de ser apenas produção, e, por fim, agimos sem a consciência que não falamos a nossa 

língua, mas aquela que nos foi ensinada na escola, como diria Wallenstein. Em Max 

Weber a dominação sustenta-se no discurso internalizado. 

                                                        
499 tema este que nos lembra o conceito de soberania de Bodin, para quem o Estado visa sua própria 
perpetuação. 
500 Princípio da obediência habitual: “[…] uma situação em que seus comandos são ‘habitualmente 
obedecidos’: a dissolução de um Estado começa quando as leis não são mais genericamente obedecidas 
e quando os órgãos executivos não são mais capazes de fazer com que sejam respeitadas.” Princípio da 
efetividade: “pode-se dizer que só existe ordem judicial […] quando as normas emitidas por tal ordem 
são não apenas válidas, mas também eficazes, isto é, são na maioria dos casos observadas ‘em linhas 
gerais’” (BOBBIO, 2000, p. 138). 
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Assim, não apenas devemos perguntar sobre os atos externos daquele que se 

submetem a um poder, como também os motivos que os levam a obedecer, e em 

nossa busca pela origem mais original, encontramos a violência proveniente da 

diferenciação entre grupos culturais e a guerra intestina na Cidade para a unidade em 

torno de um único princípio prevalecesse. O problema, então, está “na questão de 

encontrar uma sua ‘justificação interna’, isto é, um princípio de legitimidade” 

(BOBBIO, 2000, p. 141). Uma vez definido o Estado e centrada a questão do mando-

obediência política a partir da legitimidade, devemos pensar na “tipologia das formas 

de governo [...] com base nos distintos tipos históricos de legitimação do poder [...] 

nos distintos modos através dos quais se manifesta o fundamento do poder político” 

(BOBBIO, 2000, p. 141). 

A teoria de Weber afasta-se daquela que pensa o poder a partir do número dos 

que detém o poder: um, monarquia; alguns, aristocracia; e muitos, democracia501. 

Weber tomaria o caminho da subjetividade, isto é, pensaria no comportamento do 

sujeito diante do poder que por ele será legitimado, isto é, uma produção de discurso 

por parte do dominador que “justifica” o domínio, latente, em processo ou efetivado. 

Esta ação do dominador “parte de uma ‘crença’, seja ela na validade daquilo que é 

racional (segundo o valor ou segundo o objetivo), na força da tradição, ou na virtude 

do carisma” (BOBBIO, 2000, p. 144)502.  

Suporemos que a Modernidade seja uma guerra pela hegemonização do 

monismo da razão no campo político, a partir de uma linguagem fundamental, as 

matemáticas, linguagem esta que, esgotada sua racionalidade faz contar com sua 

ultima ratio, a violência. Devemos nos atentar, sempre, para o fato de que legitimação 

do poder, em Weber, se dá como justificação interna, como crença e, mais ainda, 

devemos salientar as três formas de dominação weberiana: racional, tradicional e 

carismática (BOBBIO, 2000, p. 144). Desta maneira, há três tipos de poder legítimo 

segundo os princípios correspondentes de legitimidade, entendendo que a 
                                                        
501 Neste sentido do abandono da tipologia clássica, de Platão e Aristóteles, novamente Weber se 
aproxima de Hobbes e num outro sentido, de John Locke. Não cabe aqui tratar desta proximidade de 
Max Weber com John Locke, Segundo proposto por Norberto Bobbio. Apenas devemos sinalizar que 
Locke toma as relações de poder entre pai-filho, senhor-escravo e política e propõe legitimações da 
dominação ex natura, natural face à progenitura, ex delito, a guerra justa como razão da escravidão e ex 
contratu, ou o consenso político (BOBBIO, 2000, p. 143). Weber, no entanto, apenas se atém à questão 
da dominação política. 
502  Notemos aqui, nas palavras de Norberto Bobbio, que aquele caráter Moderno da razão é 
abandonado, isto é, aquele lugar seguro de onde provém as ideias claras e distintas, as verdades, e toma 
este discurso como crença, entre crenças. Os dominados devem crer nos discursos produzidos, nas 
legitimações da dominação, isto é, os discursos devem ser críveis e cridos.  
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legitimidade é subjetiva e não objetiva, cuja preocupação de Weber está na 

“capacidade dos governantes e dos seus aparatos de obter a obediência” (BOBBIO, 

2000, p. 145). Ora, se a legitimidade do poder é algo como uma crença, quer na razão, 

quer na tradição, quer no carisma, o poder perde sua eficácia à medida que 

“desaparece nos sujeitos a crença na legitimidade do poder ao qual devem obedecer” 

(BOBBIO, 2000, p. 146). 

Entendendo que Weber pensa em três formas de dominação, racional, 

tradicional e carismática, estas devem se distinguir segundo específica legitimação. A 

legitimação do poder há de ser pensada a partir de duas dicotomias: a primeira 

distingue o poder pessoal e o impessoal; a segunda o poder ordinário e o 

extraordinário. Teremos assim o seguinte quadro sintético segundo estas chaves: 

 ORDINÁRIO EXTRAORDINÁRIO 

PESSOAL Tradicional Carismático 

IMPESSOAL Legal  

Numa primeira análise devemos notar que o poder Legal/Racional se distingue 

dos demais por conta de sua impessoalidade, sua racionalidade burocrática, que 

despersonaliza o poder, por um lado, e por outro, retoma uma questão cara aos gregos 

que é a distinção entre governo das leis e governo dos homens. O governo dos 

homens não é exercido a partir de normas reveladas por Deus, mas por aquelas da 

razão, portanto, encontramos aqui com um processo de secularização do direito e da 

dominação. Se de um lado o governo dos homens se opõe ao carisma e à revelação, 

por outro também se opõe à tradição, assim, a lei se coloca acima das tradições, dos 

costumes, entendida a tradição como um processo irracional. Embora haja três formas 

de dominação, ou, três poderes legítimos, podemos perceber que há entre eles uma 

hierarquia que toma a razão como crença primária e organizadora do cosmos político. 

Nas palavras de Norberto Bobbio, “a laicização503 do direito, contribuiu para esvaziar 

de qualquer valor positivo o princípio da sacralidade do líder”, laicidade esta que se 

articula com “a superioridade da lei, de Hobbes a Bentham, passando por Locke, 

Rousseau, Kant e Hegel [...]” (BOBBIO, 2000, p. 149). Segundo o sentido que temos 

procurado, a secularização não se funda na neutralidade da religião, mas em sua 

neutralização, tendo como finalidade a soberania do Estado, isto é, seu caráter 

indivisível e absoluto, que opera em favor de sua estabilidade e manutenção, em, 

                                                        
503 Embora Norberto Bobbio use o termo “laicização”, preferimos, tendo em vista estarmos nos 
reportando a Max Weber utilizar o conceito de secularização. 
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tendo em vista Max Weber, a positivação legal. Em outras palavras, não há Estado 

neutro, antes, neutralizante, isto é, que age em busca da submissão dos poderes a si. 

Para entendermos o estatuto de racionalidade formal do Estado em Webber, 

devemos novamente pensar em duas chaves dicotômicas, que permitem quatro tipos 

de ordem legal: 

 IRRACIONAL RACIONAL 

MATERIAL Ordens informais Direito Natural 

FORMAL Direito Primitivo Estado Weberiano 

Nas Ordens Informais cada caso é julgado em sua singularidade; no Direito 

Primitivo não é burocrático e abstrato, ainda que haja certa formalização; o Direito 

Natural é aquele do jusnaturalismo dos primeiros teóricos do Estado; por fim, o caso 

FORMAL-RACIONAL é o Estado pensado por Max Weber, burocratizado e abstrato, 

com leis positivas e que são aplicadas a despeito dos indivíduos e que possibilita a 

previsão de responsabilidades e atos. As consequências desta legalização racional do 

Estado está em fazer funcionar uma “máquina tecnicamente racional” que permite aos 

indivíduos certa liberdade de ação, contudo, calculando as consequência de seus 

movimentos (BOBBIO, 2000, p. 152). Assim, o Estado burocrático funciona sobre 

aquela linguagem que fundamenta a racionalidade Ocidental: a matemática. Não 

apenas em sua racionalização funcional, sua lógica operativa, seu modus operandi, 

como a determinação da calculabilidade de custos e benefícios, das relações entre 

crime e castigo, etc. Uma vez que o Estado weberiano opera como uma forma-

racional de legalidade, é esta legalidade que legitimaria o próprio Estado.  

Mas, não devemos nos esquecer da crença, pois a lei requer a legitimidade, não 

apenas na escritura, mas na adesão dos dominados504. Se no jusnaturalismo esta lei 

superior era a lei natural, em Max Weber tal lei natural não satisfaz as exigências do 

Estado burocrático e abstrato, portanto, a lei não se reporta a qualquer outra lei, nem 

natural e nem divina. Podemos retornar àquele quadro anterior, ao espaço que foi 

deixado vazio, quando do cruzamento da impessoalidade e a extraordinariedade. 

Aquele espaço, por seu caráter de impessoalidade nos possibilita antever a dimensão 

burocrática e abstrata, ou seja, certo tipo de Estado; mas em seu caráter de 

extraordinariedade pode estar sinalizando alguma forma de Exceção. Poderíamos 

                                                        
504 lembrando que “o critério último da legitimidade do poder é a ‘justificação íntima’ dessas mesmas 
leis, justificação que não pode ser encontrada em outra lei superior, mas deve ser encontrada nos 
valores aos quais essa lei satisfaz” (BOBBIO, 2000, p. 154). 
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dizer que este espaço deixado vazio por Weber seria aquele que lhe permitiria certa 

interrogação sobre a legitimidade do uso da violência, quando disse: “o Estado como 

‘o domínio do homem pelo homem baseado nos meios da violência legítima, quer 

dizer, supostamente legítima’” (WEBER apud ARENDT, 2013, p. 51). Ou seja, de 

um lado a legitimidade é suposta, isto é, exige uma crença nesta tese. De outro, 

perguntamo-nos se o Estado seria legitimado até o limite de sua exceção? Limite de 

uma razão de Estado que abandonando a razão, faz uso da violência crua? 

É a este Estado de Exceção que devemos nos ater brevemente. O Estado de 

Exceção como o lugar vago, deixado ali quando Deus foi excluído do poder, quando 

não reina e nem governa505 . Agora, porém, o trono está vazio e o espelho está 

quebrado. O Soberano é esta instância indivisível e absoluta, que possui o monopólio 

do uso da violência supostamente legítima, é o Deus artificial. Mas, devemos 

concordar com Arendt e Kojève que onde há violência já não há mais legitimidade, 

isto é, uma legalidade que é suportada pela racionalidade-formal, pois a violência é a 

ultima ratio, isto é, o fim do político.  

Carl Schmitt dirá que “o soberano é quem decide sobre o estado de exceção” 

(SCHMITT, 2006, p. 7), a partir desta definição de Estado, Giorgio Agamben 

desenvolverá a hipótese de que não apenas os estados totalitários, como também os 

estados democráticos e de direito se fundam nesta premissa. Segundo este autor, “o 

totalitarismo moderno pode ser definido [...] como a instauração, por meio de estado 

de exceção, de uma guerra civil legal que permite a eliminação de categorias inteiras 

de cidadãos que, por qualquer razão, pareçam não integráveis ao sistema político” 

(AGMABEN, 2004, p. 13). Mais adiante acrescentará que a possibilidade de estado 

de emergência é uma variante do estado de exceção, presente nas cartas 

constitucionais dos estados democráticos contemporâneos. 

O risco latente e contínuo de guerra, externa e interna, a que estão submetidos 

os Estados, faz com que o estado de exceção se apresente “como o paradigma de 

governo dominante na política contemporânea [...] deslocamento de uma medida 

provisória e excepcional para uma técnica de governo [...] como um patamar de 

indeterminação entre democracia e absolutismo” (AGMABEN, 2004, p. 13). Se 
                                                        
505 Devemos lembrar que a oikonomía organizava a cidade dos homens a partir da cidade de Deus, 
hierarquizava a vida tendo em vista o Logos, aquela instância do poder que organiza sem ser 
organizada. Enquanto é transcendente, é ontologicamente distinto. Até mesmo em Tomás de Aquino a 
ordem das razões vai até a virtude máxima, mas não alcança a virtude divina, incomensurável. Esta 
mesma ordem virtuosa organizava a hierarquia, e a partir do espelho dos príncipes descrevia a moral e 
a ética do poder. Toda violência era em vista do Bem. 
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estamos acostumados a olhar para aqueles Estados totalitários e ver neles a banalidade 

do mal; se Agamben nos diz, por um lado, que a Alemanha de Hitler 506  surgiu 

democraticamente, com eleições livres e a manutenção da constituição, e que foi nela 

que os nazistas encontraram o dispositivo de suspensão dos direitos civis; Agamben 

nos permite ver as ações do governo estadunidense no período de George Bush Jr, a 

exceção como cumprimento da ordem constituída: Guantânamo e a “idefinitive 

detention”507, são seus exemplos iniciais. 

Devemos salientar que o estado de exceção não pode ser confundido com o 

estado de sítio e o estado de guerra, pois, enquanto estes devem ser tratados a partir de 

um direito especial, que dita as regras e normas, o estado de exceção é a própria 

superação e suspensão da lei (AGAMBEN, 2004, p. 15). Em estado de exceção, o 

poder executivo passa a ter o poder de promulgar decretos com força de lei, 

constituindo “um estado ‘keromático’, um vazio de direito” (AGAMBEN, 204, p. 17). 

Ademais o estado de exceção se caracteriza pela abolição, que se pretenderia 

provisória, da diferenciação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, em 

prol do primeiro, mas que tende a se estender indefinidamente.  

Mas há outro dispositivo político que se opõe, no mesmo instante que traz uma 

referência jurídica similar, trata-se do direito de resistência. Tanto o estado de 

exceção, quanto a resistência operam sobre o “problema do significado jurídico de 

uma esfera de ação em si extrajudicial” (AGAMBEN, 2004, p. 24). Importa-nos frisar 

esta questão: enquanto no estado de exceção, a supressão dos direitos civis redunda 

no uso da violência crua, não podemos dizer que necessariamente o mesmo ocorra 

com o direito de resistência, pois, conforme já sinalizamos no transcurso de nossa 

pesquisa, que há um campo de resistência pacífica, que pudemos ver com as Mélissas 

gregas, no messianismo utópico judeu e cristão, em grupos heréticos cristãos, em 

certos ateísmo medievais.  

Embora o dispositivo de estado de exceção não estivesse presente nos trabalhos 

dos jusnaturalistas, vindo a constar nas cartas constitucionais da tradição  

                                                        
506 “O Terceiro Reich pôde ser definido justamente como ‘uma noite de São Bartolomeu que durou 12 
anos.’ Auchwitz é exatamente o lugar em que o estado de exceção coincide, de maneira perfeita, com a 
regra, e a situação extrema converte-se no próprio paradigma do cotidiano” (AGAMBEN, 2008, p. 57). 
E quando o paradigma do cotidiano se converte nesta situação extrema da banalidade da violência da 
diferenciação radical e de exclusão? 
507 “[…] promulgada pelo presidente dos estados Unidos em 13 de novembro de 2001, e que autoriza a 
‘indefinite detention’ e o processo perante os ‘military commissions’ […] dos não cidadãos suspeitos 
de envolvimento em atividades terroristas” (AGAMBEN, 2004, p. 14). 
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democrático-revolucionária (AGAMBEN, 2004, p. 16), podemos perceber que a 

oikonomia508 do poder soberano509 já contempla este espaço vazio para o poder. O 

estado de exceção deve ser tomado “na perspectiva da reivindicação de poderes 

soberanos” (AGAMBEN, 2004, p. 38) pelo executivo. Para que nos aproximemos 

ainda mais desta ideia de estado de exceção, devemos perceber que este: 
não é nem exterior e nem interior ao ordenamento jurídico e o problema de 

sua definição diz respeito a um patamar, ou a uma zona de indiferença, em 

que dentro e fora não se excluem mas se indeterminam. A suspensão da 

norma não significa sua abolição e a zona de anomia por ela instaurada não 

é (ou, pelo menos, não pretende ser) destituída de relação com a ordem 

jurídica [...] está em questão o próprio limite do ordenamento jurídico 

(AGAMBEN, 2004, p. 39). 

Notamos que o estado de exceção não e anárquico, antes, faz operar uma ordem, 

mesmo que fora da ordem jurídica (AGAMBEN, 2004, p. 54). No sentido weberiano, 

é impessoal, mas extraordinário. Se a lei, em sua legitimidade própria, traz em si uma 

“força-de-lei”, o estado de exceção é uma “força-de-lei sem lei” (AGAMBEN, 2004, 

p. 61). Neste estado parece operar apenas a crença, sem o substrato legal, entendendo 

que “o estado de exceção marca um patamar onde lógica e práxis se indeterminam e 

onde uma pura violência sem logos pretende realizar um enunciado sem nenhuma 

referência real” (AGAMBEN, 2004, p. 63). O estado de exceção, pode ser pensado 

com uma certa referência em Deus: outrora Deus, impessoal e extraordinário ditava as 

leis últimas que determinavam a ética do poder régio, mas sua ausência, ou seu 

eclipse (BUBER, 2007), determinaram um trono vazio, lembrando que “o estado de 

exceção representa ‘um vazio do direito” (AGAMBEN, 2004, p. 76) e ainda mais, “o 

estado de exceção não é uma ditadura [...] mas um espaço vazio de direito, uma zona 

de anomia em que todas as determinações jurídicas [...] estão desativadas” 

(AGAMBEN, 2004, p. 78). Mas este lugar vazio, é, de alguma maneira, essencial à 

                                                        
508 “A decisão não é aqui a expressão da vontade de um sujeito hierarquicamente superior a qualquer 
outro, mas representa a inscrição, no corpo do nómos, da exterioridade que o anima e lhe dá sentido” 
(AGAMBEN, 2002, p. 33). Não é de menos lembrarmos que o soberano hobbesiano é a alma da 
República, que está acima da lei e é sem lei. 
509 “O soberano, tendo o poder legal de suspender a validade da lei, coloca-se legalmente for a da lei. 
Isto significa que o paradoxo pode ser formulado também deste modo: ‘a lei está for a dela mesma’, ou 
então: ‘eu, o soberano, que estou for a da lei, declare que não há for a da lei’” (AGAMBEN, 2002, p. 
23). 
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ordem jurídica510, esta que deve se ajustar àquele, mantendo alguma sorte de relação 

com uma anomia (AGAMBEN, 2004, p.79). 

Se opera a força da força-de-lei, mas sem a lei, segue-se, que tal força é 

arbitrária, desta maneira, expõe o indivíduo a desconhecer as razões, a fazer aqueles 

cálculos das condutas e suas consequências. Assim, podemos dizer que estado de 

exceção é violento em sua premissa de vazio de direito. Embora pudemos pensar, com 

Max Weber, que o estado é aquela empresa que reivindica o uso exclusivo de 

violência pretensamente legítima, também percebemos que a violência é a ultima 

ratio do Estado, portanto, o espaço vazio de suspensão da lei. Mas, com Arendt e 

Kojève, olhamos para a violência como o implementação de dispositivos vigorosos 

que destroem o poder e a autoridade. Agamben nosdiz que “o direito não pode tolerar 

de modo algum, o que sente como uma ameaça contra a qual é impossível transigir, é 

a existência de uma violência fora do direito” (AGAMBEN, 2004, p. 84-85) A 

violência pura, a violência fora do direito, não instaura e nem mantém o poder, mas 

deporia contra ele.  

Mas quando nos deparamos com a inquietante possibilidade de que a “política é 

a guerra continuada por outros meios”,  e que há uma violência que funda a 

linguagem, e que tais questões não estão contempladas explicitamente no direito, 

antes, formam direito, devemos atentar para a possibilidade de que, como no lembra 

Agamben a Walter Benjamin, “a tradição dos oprimidos ensina que o ‘estado de 

exceção’ em que vivemos é regra. Devemos chegar a um conceito de história que 

corresponda a este fato. Teremos então à frente, como tarefa, a produção do estado de 

exceção efetivo” (BENJAMIN apud AGAMBEN, 2002, p. 62). Ativar a tradição dos 

oprimidos é lembrar a leitura de Jürgen Habermas sobre o legado judaico-cristão, 

assim como aproximarmo-nos daquela tradição herética de um messianismo utópico 

não violento.  

Se a oikonomia política cristã, mais o monismo da soberania511, articularam-se 

de maneira a produzir um Estado secular cuja regra se funda no vazio da regra, isto é, 

                                                        
510 Lembrando-nos do triângulo proposto por Michel Foucalt, entre direito, verdade e poder, podemos 
ouvir certo eco em Giorgio Agamben: “Como os juristas sabem muito bem, acontece que o direito não 
tende, em última análise, ao estabelecimento da justice. Nem sequer ao da verdade. Busca unicamente 
o julgamento […] a sentença substitui o verdadeiro e o justo, vale como verdadeira a despeito da sua 
falsidade e injustiça – é o fim ultimo do direito” (AGAMBEN, 2008, p. 28). 
511 “[…] um dos pilares da teoria da soberania, o do caráter perpétuo do poder político. A dignidade 
emancipa-se do portador e converte-se em pessoa fictícia, uma espécie de corpo místico que se põe 
junto do corpo real do magistrado ou do imperador, da mesma forma como em Cristo a pessoa divina 
duplica seu corpo humano […] ‘a dignidade nunca morre’” (AGAMBEN, 2008, p. 73). 



 392 

na violência crua, podemos perceber que “a dificuldade do nosso tempo” está em 

“encontrar uma saída do bando soberano” (AGAMBEN, 2002, p. 64). Notemos aqui a 

alusão a um bando indivisível e de poder absoluto que tendo força-de-lei, assume para 

si a prerrogativa singular de se colocar naquele espaço sem lei. Tal consiste sua 

estabilidade e permanência, uma vez que “o paradoxo do estado de exceção quer que, 

nele, seja impossível distinguir transgressão da lei e sua execução, de modo que o que 

está de acordo com a norma e o que viola coincidem, nele, sem resíduos” 

(AGAMBEN, 2002, p. 65). Mas, por outro lado, o direito de resistência é, também, 

algo como um estado de exceção daqueles que referenciam-se na tradição dos 

oprimidos, sabendo que “do ponto de vista político-jurídico, o messianismo é, 

portanto, uma teoria do estado de exceção; só que quem o proclama não é a 

autoridade vigente, mas o Messias que subverte seu poder” (AGAMBEN, 2002, p. 

65).  

Devemos lembrar, mais uma vez com Jürgen Habermas, que o messianismo que 

pretende subverter a ordem não pode ser da ordem de uma religiosidade que se deixou 

sincretizar com a própria violência e produziu, para ela, os discursos apropriados para 

o exercício da coação. A religião que poderia fazer o duplo da ética ao lado da força 

violenta de um Estado que não toma a linguagem ética como a sua linguagem, 

renunciou entregou sua espada ao bando violento. Os movimentos heréticos que 

surgem desde o século II d.C. até o século XVI, muitos deles, conforme pudemos 

perceber, se levantaram contra, não apenas a opulência e o distanciamento, mas como 

a cooperação da Igreja com a opressão de um Estado que visava sua autopreservação. 

O messianismo subversivo, ou, a resistência a estas violências, aproximam-se daquilo 

que Walter Benjamin chamará de violência divina, entendendo que “a violência 

divina não põe nem conserva o direito, mas o depõe. Ela mostra a conexão entre as 

duas violências – e, com maior razão, aquela entre violência e direito – como o único 

conteúdo real do direito” (AGAMBEN, 2002, p. 73). 

Mas a violência que instaurou a cidade, e que tem instaurado cidades ao longo 

dos milênios e ainda instaura cidade e a mantém, é aquela que marca a diferença. De 

um lado o poder que se quer soberano, que tem a pretensão de uma legitimidade do 

uso exclusivo da violência, e de outro os que estariam destituídos deste direito. 

Haveria de fato este direito, ou ele é o antídoto para um mal que foi inoculado pelo 

próprio proprietário da cura? A violência é, desde o começo, a marca da desigualdade, 

entre os que se auto-legitimam a mandar e, concomitantemente, legitimam o dever de 
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obedecer, quer a uma determinação política, econômica, e mesmo, ainda que em 

desuso, um ditame religioso. 

Tomemos inicialmente a questão posta por André Comte-Sponville: “O 

Capitalismo é moral?” (COMTE-SPONVILLE, 2011). Mas, ampliemo-la até estender 

este inquérito à questão se o “Estado é moral”, se a “Ciência é moral”, seguindo dai e 

nos perguntemos: “A Modernidade é moral?”. Talvez seja esta a grande fissura 

introduzida pela Modernidade nas relações entre dominadores e dominados: as ações 

dos dominadores reportam-se ao cálculo e sua eficácia está em impor-se como o único 

poder legítimo, retomando, assim, a Roma como protótipo, e cabendo aos dominados 

permanecerem subalternos a este poder do UM. Estas ações desprovidas de 

referências éticas, se dão enquanto exigem dos dominados uma dada ética e moral512, 

aquela que não os leve a questionar esta dicotomia dissimétrica e eclipsada pelo 

discurso legitimador513.  

Mas não devemos nos deixar levar pela tentação de simplificar as coisas deste 

uma ótica maniqueísta e dissimétrica: de um lado os que tudo tem e de outro os que 

nada tem, de um lado os possuidores e de outro os despossuídos, de um lado os 

senhores e de outro os servos, de um lado o mal e de outro o bem, de um lado o mau e 

de outro o bom, de um lado o que há de passar de outro o que permanecerá. Esta ótica 

não nos permite escapar da dominação, pois hora estaremos sob a dominação de uma 

elite, hora estaremos sob a de outra elite; as elites se revezam no poder, enquanto o 

resto, que nada possuem, portanto, tanto são inferiores quanto estão desprovidos de 

quaisquer recursos que promova, por eles mesmo, a mudança. Haveremos de perceber 

neste discurso, nesta proposição dicotômica e dissimétrica, que este maniqueísmo 

apenas mantém, enquanto reforça, a violência, se e quando do câmbio das forças 

beligerantes. Esta relação binária que fende as relações entre homem/mulher, 
                                                        
512  A proposta de André Comte-Sponville a esta questão passa por dizer que nem a Economia 
(Capitalismo) e nem a Política (Estado) são éticos, antes, fundam-se numa forma de poder. O referido 
autor propõe uma hierarquiazação tal que submeta as condutas dos agentes econômicos às leis, estas 
leis deveriam se submeter a reguladores éticos e estes, por sua vez, vigorariam a partir do Amor, 
secularizado, que tomaria princípios cristãos. Sobre a questão da secularização cabe gravar sua leitura 
sobre a passagem da Europa crista à França secular: “[…] penso num processo que se estendeu por 
vários séculos. Começou na Renascença, acelerou no século XVIII, em torno do que foi chamado 
Iluminismo, e continuou ao longo dos século XIX e XX inteiros. Constatamos hoje, na França, seu 
quase acabamento. Esse processo é um processo de laicização, de secularização, logo, tratando-se de 
nosso país, de descristianização. No fundo, era esse processo que Nietzsche diagnosticava […]” 
(COMTE-SPONVILLE, 2011, p. 35). 
513 O que dissemos não impõe uma resposta negativa a última questão proposta, sobre a moralidade do 
Modernidade. Mas procura salientar a amoralidade das relações de dominação, quer seja ela política, 
econômica e mesmo científica, lembrando que a ciência pode ser entendida, como a dominação, pela 
razão, do que é posto como objeto. 
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senhor/escravo, adulto/infante, cidadão/bárbaro, branco/negro, e numa atualização 

moderna, laico/religioso, intelectual/manual, razão/fé, e numa versão anterior cristã 

medieval, espiritual/secular, ortodoxia/heresia, cristandade/paganismo, impõe uma 

lógico do possuidor e do despossuído, do superior e do inferior.  

Mas tal metafísica da dominação parece estar escondendo em seu discurso que 

diz, de fato, sobre a violência original da diferenciação “nós/eles”. A produção de 

discursos que identifica o “nós” positivamente (no sentido lógico e moral) e 

desindentifica o “eles” negativando-os (no sentido de não poderem ser identificados 

no interior do “nós”, ou seja, como exclusão, e quando os identifica atribui a “eles” 

características inferiores ou degradantes). Ora, este discurso vela por uma dicotomia 

que não dá conta da diversidade (haveria ali um espaço para o “vós”?), assim, torna 

homogêneo o que é heterogêneo, torna dicotômico o que é polimórfico, pois que 

retrataria a origem da divisão primeira: a formação da cidade.  

 Até aqui procuramos ler a passagem da história não como um movimento 

homogêneo e constante, sempre igual a si mesmo, mas em que a cada período 

pudéssemos perceber a ação dos grupos dominantes que, mais do que apenas impor 

seus valores, cultura, ideologia, ou o nome que se queira dar, se colocam como 

representantes legítimos de uma guerra justa, dos vencedores que lograram vencer 

porque são de fato, empiricamente comprovado, os melhores. Os vencedores 

dominam, legitimam sua dominação, expropriam os bens culturais e econômicos dos 

vencidos, misturam estes bens à sua cultura até que não se possa mais desvincula-los 

e produzem um conjunto de dispositivos de poder que segregam e desenraizam os 

vencidos, atribuindo-lhes a maldade, a feiura, os interesses comezinhos e maliciosos, 

enganosos, fraudulentos. Os vencidos tornam-se inimigos perpétuos, enquanto 

provém os recursos para a existência da cidade. Os vencidos são silenciados e 

esquecidos. 

Procuramos pensar que a legitimidade da dominação, que hora foi exercida 

por caçadores, por reis-divinos, cidadãos-aristocratas, cidadãos-patrícios, papas e reis, 

pelo poder soberano e pela burguesia, não tem como base única e trans-histórica, 

essencializada e naturalizada na economia. Antes, a legitimação da dominação 

acompanha o próprio regime de dominação, hora feito em favor do guerreiro, hora da 

religião, pelo logos, pelo direito, pela oikonomia, pela transcendência soberana e pela 

natureza da economia. A questão é que uma certa ordem de diferenças é estabelecida 

a partir do centro que procura universalizar sua visão de mundo. Os embates se 



 395 

travam, aqui podemos lembrar de Thomas Kuhn, entre versões que ampliam as 

explicações e projetam novas questões e previsões, e aquelas que estão sendo 

abandonadas. As novas versões, como um Édipo freudiano, têm que matar o pai de 

onde veio e que ainda carrega uma carga genética dele. 

Em “O debate sobre Deus”, (EAGLETON, 2011) Terry Eagleton inicia seu 

trabalho apontando para este movimento que visa atribuir à religião, em meio ao 

século XXI, por meio de uma ação homogeneizante brutal e irracional, a 

exclusividade da violência de nossa contemporaneidade. Os vencedores, os novos 

sacerdotes e novos guerreiros, jogando a sujeira que seus produtos (os saberes e as 

técnicas modernas desprovidas de ética e fundadas no cálculo abstrato) produzem 

(guerras, fome, aquecimento global, desigualdade social, etc.), voltam-se quase que 

exclusivamente às religiões e dizem: “A religião tem provocado terrível sofrimento à 

humanidade [...]”, ao que propõe Eagleton, e “[...] é contra essa ignorância e esse 

preconceito que me insurjo neste livro” (EAGLETON, 2011, p. 11). Terry Eagleton 

propõe uma leitura secularizada da religião cristã, de seu Novo Testamento, 

combatendo os arautos do cientificismo: Richard Darkins e Christopher Hitchens. Em 

momento algum, há de se sublinhar, diz o autor que a religião não promoveu e 

promove violência, mas, que não podemos torna-la seu agente exclusivo, a fim de 

eximir a Modernidade de sua parcela significativa e crescente de violência.  

A grande marca desta violência é a desigualdade 514 . Os exemplos que 

procuramos apontar durante nosso trabalho buscaram, de um lado, ressaltar esta 

relação histórico-social de dominação, vista entre os caçadores/agricultores, 

andros/mélissas, patrícios/ralé, cristãos/hereges, nobres/trabalhadores, 

católicos/protestantes, Lutero/Müntzer, razão/fé. Estes apontamentos procuravam 

ressaltar a inimizade íntima estabelecida entre estes grupos, os quais conviveram e 

convivem no mesmo espaço e no mesmo tempo, estabelecendo partilhas dissimétricas 

de bens e recursos. Mais uma vez devemos dizer que estas dicotomias fabricadas pelo 

discurso dos vencedores, apenas operavam no sentido de dizer sobre “nós=os 

melhores (aristos)” e “eles=inferiores (laikós)”, que se implica numa relação 

                                                        
514 Devemos dizer: não é “A Desigualdade”, mas o conceito de desigualdade, isto é, o fato de haver 
aqueles que se pensam superiores e pensam os demais como inferiores. A desigualdade como a visão 
de mundo em que há o bom e o belo, portanto, verdadeiro e justo, como o ser imitado, e o mal, o feio, o 
fraudulento que deve ser abandonado. Na passagem da Idade Média para a Modernidade não faltaram 
adjetivações: Idade das Trevas e superstição estão entre elas.  
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ordem/caos, abstração/materialidade. Esconde a falácia discursiva de que eles não são 

produtores de caos, mas reclamam mudanças. 

De outro, mostrar que a violência original foi introduzida quando a cidade 

partilhou seu espaço, exemplificado em nosso trabalho pela presença comum de pelo 

menos dois grupos distintos e que vieram a estabelecer relações hierarquizadas. No 

lugar de estabelecerem relações de complementariedade, poderíamos até dizer, 

complementariedade orgânica, vieram a estabelecer hierarquias de dominação, 

marcadas pelo lugar alto, o palácio e o templo, e o lugar baixo, as residências dos 

trabalhadores. Mais tarde, na Idade Média do Ocidente cristão, também duas forças 

paralelas se encontraram, repartindo o poder entre duas espadas, contudo, 

compartilharam do poder coercivo sobre os trabalhadores. Esta partilha do poder 

permitiu a retomada do conceito de Estado Republicano fundado no poder soberano. 

O Estado Moderno, pela via do jusnaturalismo, nasce atrelado à produção de 

indivíduo, e da proteção à propriedade privada, isto é, “o primeiro direito do 

indivíduo reconhecido como sujeito central do político é, assim, o direito à vida” 

(ROSANVALLON, 1997, p. 19), sua propriedade natural. O Estado-protetor, que 

vigiava a propriedade do indivíduo, torna-se o Estado-Providencial515, aquele que vai 

além da proteção da propriedade e toma o sentido de “ações positivas (de distribuição 

de renda, de regulamentação das relações sociais, de responsabilização por certos 

serviços coletivos, etc.)” (ROSANVALLON, 1997, p. 19-20). O Estado-Providência 

inspira-se na religião, secularizando aquelas promessas obtidas pela revelação, através 

de ações concretas, “é, neste sentido, o Estado que finaliza sua secularização, 

transferindo para suas prerrogativas regulares os benefícios aleatórios que apenas o 

poder divino era suposto poder dispensar” (ROSANVALLON, 1997, p. 22). Se de um 

lado o Estado-Providencia assume as promessas da religião, por outro articula-se 

numa linguagem moderna, pois “é a noção de probabilidade estatística que torna 

praticamente possível e teoricamente pensável a integração da ideia de Providência no 

Estado” (ROSANVALLON, 1997, p. 23). 

Se pudemos perceber nesta passagem, do religioso para o Estado, uma tal 

absorção dos discursos religiosos que é redescrita a partir da nova linguagem 

                                                        
515 Interessante a atualização da Providência divina, de matriz cristã, de maneira secularizada no Estado 
soberano. Mais uma vez podemos apontar que a questão do estado Moderno não está em estabelecer 
relações de segregação Estado/Igreja e nem de neutralidade do Estado em relação às religiões, mas uma 
absorção do religioso em vista a um poder indivisível e absoluto, submetendo qualquer outro poder à 
seu discurso. Desde de Lutero, o Estado organiza a Religião a partir de seus interesses. 
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moderna, as matemáticas, também haveremos de perceber nesta nova ordem política a 

permanência da guerra como fundamento do poder516. Em nosso caso poderíamos 

dizer que não é o retorno às origens imaginárias, mas a condição de existência do 

Estado é, de um lado, a divisão, de outro a manutenção da unidade de diferentes por 

meio da espada, tornando-os iguais diante da violência. Contudo, o intuito do Estado-

Providência era pensar a distribuição de renda e minimizar as diferenças sociais a 

partir de ações que visam a equidade social, tendo como valor a igualdade 

(ROSANVALLON, 1997, p. 29). A ação em prol da igualdade tem dois sentidos: 

primeiro, de produção de identidade, por meio de uma determinação legal, fazendo 

apagar as diferenças do estatuto civil; por outro, sinaliza para a “redução de 

desigualdade (econômica e social) [...], sem fixação de um objetivo gerador de 

identidade” (ROSANVALLON, 1997, p. 29). O Estado-Providência agiria pela 

constatação dos limites da solidariedade automática, ou seja, “corresponde, 

igualmente, a uma crise da solidariedade” (ROSANVALLON, 1997, p. 32). As 

crenças na solidariedade humana entram em choque com as condições de trabalho e 

vida daqueles que estão às margens do poder e da riqueza. Neste sentido o Estado 

Liberal, portanto, Protetor, é confrontado pela evidência da desproteção. 

No entanto, o modelo de Estado-Providência entra em crise a partir da 

expansão do novo Liberalismo, aquele que “deve ser compreendido no seu sentido 

mais global de doutrina baseada na denúncia de um papel demasiado ativo do Estado 

e na valorização das virtudes reguladoras do mercado” (ROSANVALLON, 1997, p. 

47). Não nos interessa aqui o embate travado entre Estado-Providência e Liberalismo, 

além do fato de que o primeiro agiria em prol da redução das diferenças, existentes e 

continuadas, e o segundo se funda na ideia de um, segundo proposto por Rosanvallon, 

“individualismo radical”, que pode ser caracterizado: 
pelo fato de recusar a própria ideia de ‘contexto social’. O indivíduo é para 

eles (os liberais), um todo perfeito e solitário [...] A sociedade e o estado são 

apreendidos em uma perspectiva puramente instrumental [...] compreendida 

como ‘uma empresa cooperativa encarregada de produzir benefícios 

mútuos’ [...] Suas teorias se caracterizam pelo fato de reduzirem o social a 

                                                        
516 Assim, nos diz Rosanvallon, “o Estado e a guerra estão interligados [...] Se o Estado-Providência se 
reafirma e se amplia na experiência do conflito armado, é porque tudo se passa como se a sociedade 
voltasse às suas origens imaginárias, à formulação do pacto social” e mais adiante dirá que “[...] o 
desenvolvimento do Estado-protetor/providência está associado à questão da unidade e da divisão 
sociais” (ROSANVALLON, 1997, p. 29). 
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um sistema de interação mecânica dos indivíduos (ROSANVALLON, 1997, 

p. 75). 

Cabe lembrar, de passagem, que uma das correntes do pensamento econômico 

liberal é o marginalismo, este que “assume-se como a ciência517  das relações de 

trocas” a partir de um “hipotético regime de concorrência livre e perfeita” em que os 

agentes realizam “trocas equivalentes [...] que significa que as trocas voluntárias 

permitem ultrapassar eventuais conflitos entre interesses divergentes, proporcionando 

o máximo de utilidade a todos os que dela participam” (NUNES, 2006, p. 56-57). Os 

atos de trocas, segundo a perspectiva marginalista, são a sucessão de trocas isoladas 

realizadas por indivíduos racionais (NUNES, 2006, p. 58), que participam de trocas 

livres e perfeitas. Podemos perceber deste pensamento econômico marginalista uma  

antropologia que concebe o homem como nômadas perfeitamente iguais quanto à 

liberdade e racionalidade, tal que os permite igualmente estabelecer relações de trocas 

perfeitas.  

Neste momento haveremos de notar o quão imprecisa é a tal da liberdade. 

Adalto Novaes, relendo Paul Valéry, lembra-nos que “a palavra liberdade é isso: tem 

‘mais valor do que sentido’” (NOVAES, 2002, p.8). Ao portar mais valor e pouco 

sentido, sua origem torna-se “imprecisa, confusa e impura”, portanto, opera em nós 

“nos impondo, queiramos ou não, o pensamento dos outros”, ou, como diria o Valéry 

de Novaes: “A linguagem é o meio mais forte do Outro – alojado em nós mesmos” 

(NOVAES, 2002, p.8). Uma maneira de percebermos esta presença do Outro em nós, 

isto é, uma racionalidade estrangeira que nos imputa o sentido de liberdade, que nos 

limita a possibilidade de trocas livres podemos é relembrarmos a violência da 

linguagem que nos falou Slavoj Zizek. As supostas escolhas livres que poderiam fazer 

os homens liberais, estariam limitadas, ou condicionadas pelos níveis de constrições 

que este homem livre estaria sujeito518.  

                                                        
517  Não obstante as bases metafísicas do marginalismo, como sua antropologia e sua crença na 
perfeição dos atos de troca, ou seja, o Mercado, o marginalismo se arroga ser uma ciência que tem 
como base um complexo equacionamento matemático. Poderíamos dizer que o marginalismo é o 
método das ciências econômicas que leva a matemática aos limites da abstração do social. 
518  No próximo capítulo retornaremos à questão da liberdade e dos limites à liberdade, dando 
continuidade ao que apontamos no capítulo 1, por hora podemos introduzir o trabalho de Francis 
Wolff, em “A invenção materialista da liberdade”, que nos fala de quatro níveis de liberdade, a partir 
de duas dicotomias: a primeira dicotomia é estabelecida para separação entre liberdade de direito e a 
liberdade de fato. A “liberdade de direito”, que responde à questão se é permitido ou não fazer algo, 
seria a “ausência de coerções externas”, da qual se distinguem a “liberdade política” e a “liberdade 
jurídica” (WOLFF, 2002, p. 16). A liberdade de fato responde a questão de que se é possível fazer algo 
ou não, tratam das coerções “intrínsecas – aquelas que concernem ao próprio sujeito” (WOLFF, 2002, 
p. 16). A liberdade de direito trata das questões formais, enquanto a liberdade de fato trata das questões 
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O que devemos perceber, ainda que de passagem, é que a liberdade (a liberdade 

negativa) opera dentro de um discurso que marca diferenças. Percebemos que as 

marcas mais profundas da limitação da liberdade, não estão, além de tudo, em seus 

aspectos imediatos, tangíveis e materializáveis, como fronteiras e barreiras sociais, 

mas nos limitantes da linguagem. A construção de legitimações que segregam os 

superiores e os inferiores, os dominadores e os dominados suportados por linguagens 

violentas, por discursos tais que aos superiores se abrem as inúmeras possibilidades 

de mobilidade social, enquanto aos inferiores estas possibilidades são limitadas. A 

questão é que a construção do “eu” está na linguagem e esta está marcada pelo 

discurso das desigualdades, da violência, dos limitantes de liberdade. Tais diferenças 

fazem com que todos sejamos livres, mas uns são mais livres do que outros. Os 

conceitos de liberdade, e outros, ganham sentido dentro de discursos legítimos, e é 

esta legitimidade que estrutura a dominação.  

Anteriormente, tangenciando os trabalhos de Michel Foucault e Giorgio 

Agamben, pudemos suspeitar que a igualdade normativa, ou legal, oculte o fato de 

que a legislação tenha nela inscrita não a verdade de uma igualdade perante a lei, mas 

transcreva a lei do vencedor. Assim, a lei e o direito espelhem a harmonização das 

elites que detém os poderes. Sendo assim, as desigualdades, que produzem a 

identidade, são mantidas e reforçadas pela lei. É a lei quem nos obriga a termos uma 

identidade numérica, que corresponda, ou, fale a língua do poder soberano. A lei é o 

direito dos vencedores, ou seja, a lei traz nela o rastro de uma violência original. O 

que está por trás destas questões levantadas por Michel Foucaul e Giorgio Agamben é 

que o Estado não é neutro e, de fato, o que devemos perceber que o conceito de 

neutralidade não é neutro. Devemos lembrar que o Estado Moderno, secular, não se 

funda na neutralidade e nem na tolerância, mas na soberania, isto é, num poder 

indivisível e absoluto, que visa sua perpetuação. Este Estado retoma uma diferença 

original entre dominadores e dominados e perpetua tal diferença, elaborando 

discursos legitimadores, isto é, verdadeiros. A questão do Estado Moderno não é se há 

dominação, mas quem será ou serão os que escreverão sua constituição. 

 

                                                                                                                                                               
materiais. Como exemplo, a lei pode nos dizer que somos livres para irmos e virmos, mas as condições 
materiais podem restringir e até mesmo impedir a livre determinação de ir e vir. Hora porque não 
temos recursos financeiros para nos deslocarmos, hora porque devemos fugir da guerra ou de um 
cataclismo, e ainda haverá momentos que as barreiras invisíveis traçarão fronteiras que inibem parte da 
população de frequentar espaços da cidade. 
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4.5 Desigualdade e violência 

 

Uma vez que atravessamos, rapidamente, este caminho que nos afastou do 

Estado-Provedor e nos introduziu na arena das trocas livres e racionais, precisamos, a 

partir desta passagem por Rosanvallon e Nunes, perguntarmo-nos sobre as 

desigualdades econômica e social. Tomemos, grosso modo, o trabalho de Thomas 

Piketty, “O Capital no século XXI” (PIKETTY, 2014), apenas como anúncio do 

problema. Seu trabalho, em termos matemáticos, parte da comparação entre dois 

indicadores, a saber: capital e renda. A renda expressa pelo produto interno bruto 

(PIB) de um país, ou, da soma dos países. A análise de Pikety reclama que olhemos 

para a variação do PIB. O capital, por sua vez, é a riqueza, ou, os recursos econômico-

financeiro de um indivíduo ou grupo. Igualmente, importa a lucratividade do capital, 

mais propriamente, a taxa de retorno sobre os investimentos. Desta maneira, devemos 

comparar a variação da renda, chamada de “r”, com a variação do capital, chamada de 

“c”. Assim, Piketty propõe que se c>r, então estamos diante de uma situação de 

aumento das desigualdades econômicas, isto é, o capital está sendo concentrado em 

cada vez menos pessoas. “C>r” implica que os rentistas obtém resultados maiores que 

a sociedade519. 

Nas palavras de Piketty, “quando a taxa de remuneração do capital excede 

substancialmente a taxa de crescimento da economia – como ocorreu durante a maior 

parte do tempo até o século XIX e é provável que volte a ocorrer no século XXI, 

então, pela lógica, a riqueza herdada aumenta mais rápido do que a renda e a 

produção” (PIKETTY, 2014, p. 33). O que está subjacente a esta análise de Thomas 

Piketty é que a renda expressa a riqueza gerada em comum, enquanto o capital é a 

riqueza do indivíduo. Mais uma vez, podemos perceber que a liberdade de um 

indivíduo de fazer uma escolha livre e racional fica limitada pelo fato de que as 

condições desta liberdade são desiguais. Caso c>r, então, a riqueza produzida pela 

comunidade migra para as mãos de indivíduos. Tomemos como exemplo a pirâmide 

de capital contido no relatório anual emitido pelo Credit Suisse520: 

Segundo o relatório, 0,7%  da população mundial (trinta e dois milhões de 

pessoas), em 2013, detinha 41% da riqueza mundial (98,7 trilhões de dólares 
                                                        
519 Para outras críticas ao aumento das desigualdades e o acúmulo de renda por parte dos rentistas, ver 
“O preço da desigualdade” de Joseph Stiglitz (STIGLITZ, 2013) 
520  Extraído de <https://www.credit-suisse.com/ch/en/news-and-expertise/research/credit-suisse-
research-institute/publications.html> em 05/11/2014. 

https://www.credit-suisse.com/ch/en/news-and-expertise/research/credit-suisse-research-institute/publications.html
https://www.credit-suisse.com/ch/en/news-and-expertise/research/credit-suisse-research-institute/publications.html
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americanos), enquanto 68,7% da população (três bilhões, duzentas e sete milhões de 

pessoas) divide 3% da riqueza mundial (7,3 trilhões de dólares americanos). Em 

termos médios os que estão no topo da pirâmide possuiam, em média, um capital de 

US$3.084.471,00 (três milhões, oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e um 

dólares americanos), enquanto os que estão na base da pirâmide tinham, em média, 

um capital de US$2.276,27 (dois mil, duzentos e setenta e seis dólares e vinte e sete 

centavos de dólar americano). A relação entre eles é de 1.355 vezes. Contudo, o 

problema não é apenas este, determinado pela distância entre o topo e a base, mas, o 

do movimento em direção ao aumento deste fosso entre riqueza e pauperização. 

Comparemos, então, com o relatório de 2014. 

 O valor médio da riqueza dos 0,7%, em 2014, era de US$3.311.428,57, para 

trinta e cinco milhões de pessoas, representando um aumento anual de 7,358% da 

riqueza média. O valor médio do capital dos 69,8% era de US$2.315,66, para três 

bilhões, duzentos e oitenta e dois milhões de pessoas, representando um aumento 

anual de 1,73%. A relação entre o capital dos 0,7% e o dos 69,8% passou a ser de 

1.430,02 vezes, diga-se de passagem, de (suposta) crise econômica mundial. 

Devemos sublinhar movimentos que, mesmo que não expliquem totalmente o 

fenômeno, pelo menos, estão imbricados neste processo de concentração de 

diferenciação social e ambos sinalizados por Thomas Piketty. Primeiro, um lento, mas 

contínuo processo de descolamento do lugar da riqueza e da materialidade da riqueza, 

isto é, a riqueza desde os tempos mais remotos, passando pelos gregos, romanos, pela 

Idade Média e até na modernidade pré-industiais, estava baseada na posse da terra, 

mesmo o Estado Moderno tem no território a jurisdição própria de seu poder; num 

segundo momento, a riqueza estava vinculada aos bens de produção industriais e, 

assim, lentamente, a indústria se desincompatibiliza com o solo, com sua 

nacionalidade; neste momento, a riqueza parece que rompe com a materialidade e 

desvincula-se quer da terra, quer da indústria e abstrai-se da matéria, pois hoje a 

produção intelectual e o dinheiro são as bases da riqueza521 . A matéria, os bens 

imobiliários, industriais, etc. são meios de ampliar a riqueza, e não mais seu suporte. 

Segundo, que a “figura do capitalista ou do pensionista, tão presente na sociedade do 

início do século e do entre-guerras, deu lugar, desde 1945, à do gerente”, contudo, “os 

                                                        
521 “Vimos que, ao longo do tempo, a natureza da riqueza se transformou por complete: o capital da 
terra agrícola foi progressivamente substituído pelo capital imobiliário, industrial e financeiro” 
(PIKETTY, 2014, p. 163). 
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grandes detentores de patrimônio nunca desapareceram totalmente” (PIKETTY, 

2014b, p. 30). O gerente é aquele que não tem propriedade efetiva dos bens de 

produção, ou na terra, mas obtém sua riqueza de sua capacidade técnica de “jogar o 

jogo”. Se no passado o rico estava ligado à terra, precisando provar sua anterioridade 

e posse do território, hoje os novos caçadores não reconhecem territórios. O mesmo 

atributo da Igreja na Idade Média, de não ser poder local, mas translocal, 

desterritorializado, também tem hoje o capital, agindo com regras distintas daquela do 

poder soberano. Mas, se na Idade Média a Igreja representava a ética a que os reis e 

os povos referenciavam-se, o capital não reconhece tal linguagem, impondo uma 

“disciplina mecânica” a todos, universalmente, como diriam os latinos, catolicamente. 

Em ambos os casos a riqueza e a pobreza estão marcados por um 

distanciamento entre o abstrato e material, distância esta fundada numa linguagem 

que é, por assim dizer, totalmente imaterial: a matemática. Temos procurado sustentar 

que esta ação de passagem dos bens, culturais e econômicos, produzidos por uma 

maioria e apropriados por uma minoria, está desde a origem do poder político, a 

cidade. Ao longo dos milênios, o poder buscou legitimar sua concentração nas mãos 

de poucos, que chamamos de guerreiros522. Mas, podemos observar um descolamento 

entre poder soberano e “mecânica disciplinar”, poderes estes que atuam sobre os 

corpos dos indivíduos. Enquanto o poder soberano se aplica num território e numa 

população, a “mecânica disciplinar” é transnacional.  

Esta lógica burguesa de dominação, conforme nos permite dizer Foucault, o 

poder disciplinar não emana de um lugar, mas transpassa as relações entre corpos, 

entre os indivíduos. Isto não quer dizer que não tenha nome e rosto, mas que não 

tenha sua identidade determinada prioritariamente pela ordem política. O que a 

Modernidade tentou desconjurar da Igreja, o poder paralelo, ressurgiu como 

Capital523. Esta lógica de dominação burguesa procura esconder em seus discursos 

marginalistas uma violência nas relações entre grupos e indivíduos, uma guerra de 

raças, como chamou Michel Foucault. Procuramos até aqui traduzir esta guerra de 

                                                        
522 Em Platão tem o nome de filósofo-rei, em Aristóteles, tem o nome de cidadãos de Atenas, em 
Cícero, de cidadãos romanos. A Igreja fende o poder em poder civil e poder espiritual, em que o Rei 
exercia o poder local e o Papa o poder Universal. A Modernidade procura restabelecer a 
indivisibilidade e o caráter absoluto do poder a partir do conceito de soberania. 
523 Nunca é pouco lembrar a percepção que teve Max Weber ao propor que a ética do capitalista seria 
aquela herdada do protestantismo calvinista, contudo, secularizada. (WEBER, 2004) Outra fonte que 
podemos nos referir é a de Walter Benjamin e o fragmento de seu desenvolvimento de texto com o 
nome de “Capitalismo como Religião” (extraísdo em 06/11/2014 de 
http://www.letras.ufrj.br/ciencialit/garrafa/garrafa23/janderdemelo_capitalismocomo.pdf)  

http://www.letras.ufrj.br/ciencialit/garrafa/garrafa23/janderdemelo_capitalismocomo.pdf
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raças de caráter planetário a partir da brutalidade banal da desigualdade, conforme os 

gráficos acima nos sinalizam.  

Segundo Hervé Kempf (em “Como os ricos estão destruindo o mundo”), 

afirmaria Terstein Kempf que a  “tendência à competição é inerente à natureza 

humana. Cada um de nós tem uma propensão a se comparar com os outros, 

procurando manifestar, por meio de traços exteriores, uma pequena superioridade, 

uma diferença simbólica em relação às pessoas que vivemos” (KEMPF, 2014, p. 47). 

Mas também afirma que nossas sociedades produziriam além de nossas necessidades, 

em termos de alimento, habitação, educação, etc. Esta produção de bens que excedem 

as necessidades visam produzir distinção entre seus membros. Veblen entende que 

uma sociedade é composta de diversas classes, e não apenas de duas, cada uma delas 

tem seus símbolos de ostentação. Os indivíduos de uma classe toma os símbolos da 

classe imediatamente superior como aqueles que servem de modelo do que é bom e 

deve ser imitado. “Essa imitação reproduz-se de baixo até o alto, de modo que a 

classe no topo define o modelo cultural geral daquilo que é prestigiado, daquilo que 

impressiona” (KEMPF, 2014, p. 47). Este é um tema que nos faz lembrar da Grande 

Cadeia do Ser, secularizada. 

Segundo Torstein Veblen, a sociedade se organizaria como uma grande ordem 

de indivíduos hierarquizados a partir de símbolos de diferenciação, de maneira 

flexível e por imitação, referenciados pela desejo de posse não apenas dos símbolos 

de ostentação, como também, em ostentar símbolos desejosos. Novamente, as 

diferenças ordenariam a sociedade, mas o que acontece quando as diferenças tendem 

a se tornar intransponíveis? É possível percebermos que, se isto for minimamente 

pensável, os indivíduos menos se preocupam com o bem-estar comum, com aspectos 

de solidariedade, e mais estarão preocupados com suas posições sociais relativizadas 

pela ostentação simbólica524. No entanto, devemos nos arguir: o que poderia estar 

ocorrendo quando a flexibilidade providenciada por uma tal legitimação da hierarquia 

operante estivesse se tornando cada vez mais dificultosa tendo em vista as diferenças 

crescentes entre os estratos? 

Esta é uma das questões levantadas por Richard Wilkinson e Kate Pickett, em 

“Desigualdade: uma análise da (in)felicidade coletiva” (WILKINSON e PICKETT, 
                                                        
524 Podemos aqui nos referir ao trabalho de Jean Baudrillard, “A sociedade de consumo”, no qual o 
autor também aponta para este aspecto organizador, hierarquizador do consumo, enquanto traz 
referências entre consumo e soteorologia, o aspecto salvífico da posse de bens de consumo 
(BAUDRILLARD, 2008). 
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2010). Os autores constatam que temos perdido nossos valores sociais e buscamos 

recompensas materiais, vivendo numa “ambivalência estritamente privada, ilhando-

nos dos demais” (WILKINSON e PICKETT, 2010, p. 22). Trocamos a busca por uma 

sociedade melhor, pela busca por melhorar nossa situação individual. A hipótese que 

adotam é a de que: 
a escala das diferenças de renda tem um efeito poderoso na nossa maneira 

de nos relacionarmos. No lugar de culpar os pais, a religião, os valores, a 

educação ou o código penal, demonstraremos – dizem a autora e o autor – 

que a redução da desigualdade pode ser um potente nivelador de nosso bem-

estar psicológico (WILKINSON e PICKETT, 2010, p. 23). 

O autores procuram analisar o impacto não apenas nas relações humanas, mas 

nas condições individuais de cidadãos, comparando diversos países da América do 

Norte, Europa e Ásia. Uma das conclusões a que chegam, depois de analisarem as 

enfermidades das populações segundo a renda, é que “as pessoas mais ricas tendem, 

em média, a serem mais saudáveis e mais felizes do que as pessoas mais pobres, numa 

dada sociedade” (WILKINSON e PICKETT, 2010, p. 30). Em países mais 

igualitários a saúde média das pessoas é expressivamente melhor do que nos países 

menos igualitários (WILKINSON e PICKETT, 2010, p. 38), mas, também, constatam 

que “se sabe faz anos que a população menos saudável e a violência estão mais 

presentes em sociedades mais desiguais [...] confirmando cada vez mais a impressão 

ampliada de que as sociedades modernas são, apesar da prosperidade, sonoros 

fracassos de integração social” (WILKINSON e PICKETT, 2010, p. 38). 

Os autores também partem da “concepção da sociedade como um grande 

sistema de classificação”, importando aos indivíduos a posição que ocupam e suas 

relações com os demais525 (WILKINSON e PICKETT, 2010, p. 43). Tais sistemas de 

classificação estruturam uma hierarquização e a diferenciação crescente de renda, 

aumenta as distâncias sociais. Se de um lado as diferenças sociais marcam um 

movimento de consumo que conduz indivíduos a trocarem sua saúde por bens de 

consumo, por outro, as populações onde há maior desigualdade experimentam níveis 

mais elevados de ansiedade e depressão (WILKINSON e PICKETT, 2010, p. 54). Os 

indivíduos com maior renda e riqueza, no dizer dos autores, têm autoestima mais 

                                                        
525 Citam um exemplo dos Estados Unidos: não é incomum verificar que uma pessoa que é considerada 
abaixo da linha de pobreza, tenha carro (75% desta população), ar-condicionado (80% desta 
população), computadores (33% desta população), etc., ainda que lhe falte alimento suficiente 
(WILKINSON e PICKETT, 2010, p. 43). 
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elevada e “também adquirem uma visão mais positiva de sua própria personalidade” 

(WILKINSON e PICKETT, 2010, p. 55)526. Notamos que “as fontes de estresse mais 

poderosas, que afetam a saúde, pertencem a três situações sociais bem claras: status 

social baixo, falta de amigos e estresse nos primeiros anos de vida” (WILKINSON e 

PICKETT, 2010, p. 58), tendo em vista que a “amizade exerce um efeito protetor, 

porque em companhia de amigos nos sentimos melhor e mais seguros. Os amigos 

podem fazer com que nos sintamos valorizados, e que dão valor à nossa companhia, 

desfrutam de nossa conversa, em suma, gostamos uns dos outros” (WILKINSON e 

PICKETT, 2010, p. 59). Mas a ausência deles é um indicador de que não temos valor, 

somos aborrecedores, e que não desejam nossa companhia, aumentando assim, por 

meio da solidão, nossa insegurança e estresse. 

Se, de um lado, a questão da amizade e da falta de amigo nos coloca lado-a-

lado com outros em igual situação, que nos valoram como compatíveis, as hierarquias 

sociais são “como uma espécie de ranking das capacidades da espécie humana, então, 

os signos externos de êxito ou fracasso [...] são os que marcam as diferenças” 

(WILKINSON e PICKETT, 2010, p. 59). Assim, a posse de signos, ou de símbolos 

reconhecidos como portadores de status sociais posicionam o indivíduo num dado 

grau da hierarquia, que o diferencia dos demais. Quanto mais prestigioso os signos 

ostentados, mais alto é o grau ocupado pelo indivíduo nesta hierarquia. Desta 

maneira, pela ostentação ou não destes símbolos, entendem os autores, “uma das 

principais causas da violência em nossas sociedades está relacionada com o 

desprestígio [...] o que é razão para uma maior violência nas sociedades mais 

desiguais” (WILKINSON e PICKETT, 2010, p. 60).  

A posição social, principalmente entre pessoas estranhas entre si, tem sido 

uma das marcas da identidade social, isto é, aquela que é ostentada a partir de 

símbolos de prestígio, uma vez que tais símbolos de status são mais onerosos à 

medida da elevação do grau na hierarquia social que ele ostenta, então, subir de grau 

corresponde a uma competição pela posse destes signos. Podemos ter, assim, não 

apenas uma competição, como um luta por prestígio, diante da escassez de bens de 

ostentação. Em contrapartida, os autores tomando referência no conceito de capital 

social proposto por Robert Putnam, dizem que os indivíduos que mais participam da 
                                                        
526 Interessante notar a sutileza da desigualdade: os mais ricos também são os com mais autoestima, 
enquanto os mais pobres sofrem com depressão, ansiedade e baixa autoestima. segundo o argumento 
dos autores. Autoestimas, que se relacionam com os níveis de segurança e insegurança, diríamos, de 
vulnerabilidade social. 
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vida comunitária, mais colaborativos, têm mais “amigos e vizinhos, e isso pode 

incrementar nossa confiança nas pessoas que nos rodeiam, gente que sentimos que são 

como nós mesmos” (WILKINSON e PICKETT, 2010, p. 75) e de outra parte, “as 

desigualdades mesmas tenderão a serem socialmente separadoras” (WILKINSON e 

PICKETT, 2010, p. 75). Num ambiente, um mundo desigual, faz decrescer a 

confiança mútua, entendendo que “quando a desigualdade é maior, as pessoas se 

preocupam menos umas com as outras e há menos reciprocidade nas relações”, e cada 

um toma decisões sem se preocupar com as consequências sobre os demais 

(WILKINSON e PICKETT, 2009, p. 76). Enquanto a igualdade tem como correlato a 

amizade e a confiança, a desigualdade produz desconfiança e individualismo.  

Outro dado analisado sinaliza para a relação entre desigualdade e esperança de 

vida. Duas constatações nos chamam a atenção: primeira, que ao fim da década de 

1990, nos EUA, a diferença de expectativa de vida para homens com mais renda para 

os de menor renda era de 7,3 anos, enquanto que para as mulheres era de 7 anos. 

Ainda mais profunda é a distância entre homens brancos e ricos e negros e pobres, ou 

seja, os primeiros têm uma expectativa de vida de 28 anos a mais: “viver menos anos 

pelo simples fato de pertencer à classe trabalhadora é uma injustiça que poucos se 

atreveram a discutir” (WILKINSON e PICKETT, 2010, p. 103). 

A questão da desigualdade, muitas vezes contrárias às promessas de 

flexibilidade e mobilidade social feitas pelo discurso moderno, afeta diretamente tal 

mobilidade social, sabendo que “os países com maiores diferenças de renda têm uma 

mobilidade social muito mais baixa” (WILKINSON e PICKETT, 2010, p. 183). Isto 

implica que “os pais ricos têm maior probabilidade de ter filhos ricos e pais pobres de 

ter filhos pobres” (WILKINSON e PICKETT, 2010, p. 184). Mas, estas questões de 

mobilidade se ligam também às questões geográficas, entendendo que “as diferenças 

sociais se traduzem em segregação geográfica [...] A concentração da pobreza em 

comunidades nos diz que a proporção de pobres em uma cidade vive em áreas 

especialmente desfavorecidas” (WILKINSON e PICKETT, 2010, p. 186). À 

desigualdade, então, se impõe uma herança maldita e segrega os espaços da cidade 

segundo o grau que ocupam nas hierarquias. E, fazendo referência a Pierre Bourdieu, 

lembram-nos que a mobilidade social é muito mais comprometida em sociedades 

mais hierarquizadas. Os marcadores sociais, de Bourdieu, são tomados para nos 

explicar como estes são ostentados a fim de nos diferenciarmos e nos distinguirmos. 

Terminemos, então, falando da violência simbólica: 
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[...] mas também há aqueles que, desde sua posição privilegiada na 

hierarquia social, usam a discriminação e o preconceito para impedir que os 

que estão em posições inferiores melhorem seus status. Apesar da moderna 

ideologia da igualdade de oportunidades, estas questões de gosto e classe 

seguem mantendo sua importância e impedem a muitas pessoas convencer-

se de que têm capacidade para melhorar suas situações ou reduz sua 

confiança quando tenta [...] estas ações da elite para manter sua posição de 

privilégio, Bourdieu denomina violência simbólica (WILKINSON e 

PICKETT, 2010, p. 188). 

 Não podemos, contudo, como já o dissemos anteriormente, deixarmo-nos 

levar pela ideia de que estes indivíduos, ou grupos, ou classes estejam radicalmente 

desprovidas de recursos que os impeçam de criar quaisquer formas de resistência. O 

campo religioso nos ofereceu, ao longo de nossa pesquisa, uma quantidade de 

exemplos que nos permitem pensar que os indivíduos, grupos ou classes dominantes 

não detêm o monopólio da criação, da originalidade, da produção de bens simbólicos 

e materiais. O que eles detêm é a posse daqueles bens que passaram a ser prestigiosos, 

muitos dos quais são resultado de apropriação dos bens produzidos por outros 

agentes. Estamos em meio a uma guerra “justa” em que o vencedor, além de dizer 

qual a lei e qual a hierarquia de valor vigente, também se apropria do bem do outro e 

este outro, a fim de viver, tem de pagar para tê-lo novamente. 

 Pretendemos, no próximo capítulo, exemplificar esta resistência e produção de 

bens por parte daqueles que estão na base das hierarquias sociais no Brasil, tendo 

como exemplo último a produção de uma religiosidade resistente que profana o poder 

violento. 
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CAPÍTULO V - Direito à liberdade de resistir 
 

[...] não podendo fazer nada, pode impedir tudo. 

Jean-Jacques Rousseau 

 

O presente capítulo deve ser tomado como uma ampliação, de viés empírico, 

da segunda parte do capítulo 1, assim como é ressonante com capítulo 3. Se na 

segunda parte do capítulo 1 apontamos para modos de articular a tolerância e a 

liberdade, de tal modo que nos permitiu a compreensão da laicidade de 

reconhecimento, neste capítulo atual partimos deste conceito para apontarmos 

algumas possibilidades de reconhecimento da liberdade de resistência ao poder 

soberano e secular. Assim, o presente capítulo partilha com o capítulo 3 a 

exemplificação empírica de contrapoderes resistentes sem o uso da violência. 

Neste momento procuraremos dentre as formas de resistência aquela que tanto 

não opera sobre a violência, como não almeja instituir-se como local do poder. 

Portanto, buscaremos uma maneira de resistir ao poder, a partir de uma instância de 

contrapoder, que desarticule o poder sem tornar-se poder. Apontaremos para a 

possibilidade de um contrapoder profanatório, aquele que faz uso livre dos 

dispositivos de poder, que não implica em revolução e nem em esgotamento do poder, 

que seria, de certo modo ingênuo como demostraremos. Antes, a profanação é um ato 

de livre uso dos dispositivos do poder cuja fronteira de sentidos é dada pela 

comunidade imediata, portanto, passível de se tornar poder, o que exige continuidade 

profanatória.  

Se no capítulo 1 as questões sobre liberdade, tolerância e laicidade são tratadas 

de maneira teóricas, aqui as questões de resistência, liberdade e reconhecimento tem 

um viés exemplar, como no capítulo 3. Assim, apontaremos dois exemplos de 

contrapoder resistente e profanatório operado pelos laicos. Tais resistências operadas 

pelo laicato, portanto, resistências laicas, partem do reconhecimento individual da 

liberdade de ser e do reconhecimento do outro como coparticipante de um espaço de 

partilha das fronteiras de sentido. Assim, pontuamos os exemplos do samba no Brasil 

e os sem-religião nas periferias paulistanas. Procuramos com estes dois exemplos 

apresentar modos de contrapoder profanatório resistente sem o uso da violência, que 

permitem articular a liberdade de ser com o reconhecimento do outro como aquele 

com quem partilha a vida.  
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5.1 Liberdade de resistir ao poder soberano 

  

O poder absoluto não logrou ser tão absoluto assim. Antes, podemos creditar à 

destruição do cosmos fixo em prol de uma ordem flexível, uma atualização do 

questionamento ao poder soberano. Juntamente com a pretensão de um poder 

indivisível e absoluto, reatualiza-se527 a questão da resistência, mas, agora, ao poder 

civil, ou a contraposição de um indivíduo ou grupo a certos dispositivos do poder, 

uma vez que a tradição e a herança, divinamente legitimadas, já não mais 

fundamentavam qualquer fixidez no exercício do poder soberano. A fim de sermos 

mais precisos, devemos buscar “as raízes históricas do direito de resistência” em 

institutos produzidos na Idade Média, a partir de trabalhos de Tomás de Aquino 

(COSTA, 1990, p. 3)528. Além do escolástico, podemos ainda citar pelo menos dois 

trabalhos que procuraram dar conta da questão do poder excessivo e o direito que os 

indivíduos ou grupos percebem ter em resistir a este poder. Citamos, Vindiciae contra 

Tyrannos (LANGET e GARNETT, 2005), obra escrita no século XVI em meio às 

guerras de religião, provavelmente por huguenotes, em que os autores, colocam em 

questão o direito à resistência aos reis, respondendo afirmativamente a este, desde que 

por meio daqueles que teriam o direito a tal resistência, a saber, a nobreza. O segundo 

texto que podemos tomar é o “Discurso sobre a servidão voluntária” (BOETIE, 1999) 

de Etienne de La Boetie, escrito também o século XVI, que questiona a razão de os 

homens se submeterem, paradoxalmente, voluntariamente, a um tirano, em servidão. 

Enquanto levanta esta questão, conclama a maioria numérica a não aceitar a tirania. A 

alternativa apresentada pelo autor contra a tirania não é a luta armada, mas a negação 

em obedecer529. 

                                                        
527 A ressurgência, aqui, atém-se a certa atualização da resistência, ou oposição à dominação, ou não 
passividade diante do dominador, como verificamos nos exemplos das mélissas, da igreja do primeiro 
século de nossa era, dos hereges, do libertinos e ateus no início da modernidade. Ivanaldo dos Santos 
nos diz que, “desde a Idade Média que se admite que os atos do soberano, desrespeitadores dos limites 
traçados pela lei natural, sejam formalmente nulos e sem efeito. Do ponto de vista filosófico e jurídico, 
desde a Idade Média que o direito à resistência foi formulado. Dentro da Idade Média, segundo 
Paupério, ‘o grande gênio que fundamentou o direito de resistência foi São Tomás de Aquino’” 
(SANTOS, 2007, p. 2). 
528 Para sermos precisos com nossa presente pesquisa, devemos retornar às mélissas gregas e sua 
resistência silenciosa, ao heretismo dos primeiros cristãos e o ateísmo a eles imputados, aos hereges 
que ousaram uma outra fé que não aquela da Grande Igreja e dos ateus e agnósticos desde o início da 
Modernidade. O que cabe, no entanto, diferenciar aqui é o trabalho de dispositivação discursiva do 
direito de resistência que tomamos a partir de Tomás de Aquino, em diante. 
529 Para uma análise mais ampla do direito de resistência, propomos a leitura do trabalho de Paupério, 
“Teoria democrática da resistência” (PAUPÉRIO, 1997) 
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O pensamento político moderno traz consigo o questionamento sobre o direito 

de resistência ao poder político, uma vez que este deixa de ser fixado pelo 

ordenamento divinamente instituído e a soberania há de se mover em direção a uma 

flexibilidade, que mais tarde terá o sentido da democracia. A Monarquia Absolutista 

do direto divino cederá lugar ao Estado Soberano, secular, em algumas experiências. 

Aquele vinculado ao rei e a Deus, e este às leis advindas de uma soberania que cada 

vez mais pretende ser popular, na qual os indivíduos e grupos ampliam seus direitos, 

um deles o de resistir aos que julgarem ser um mal ou injusto poder político. A 

questão é que o direito530 de resistência deixa de ser exclusivo das elites531, nobres e 

clero, e passa a ser um direito do cidadão, um poder de muitos, um dispositivo 

democrático532. Por esta via, então, a questão da resistência a um poder civil torna-se 

uma ação reativa ou ativa à opressão, às diversas formas de violência533, não apenas 

quando nos voltamos aos séculos, desde o XVI, mas, ainda hoje, “permanece, 

portanto, na agenda da teoria política contemporânea o problema da opressão. E onde 

há opressão, sabemos, há resistência” (FERES e POGREBINSCHI, 2010, p.182). 

O direito de resistência, devemos lembrar, é o título do trabalho de Henry 

David Thoreau de 1866, “Resistência ao Governo Civil” (THOREAU, 2008), o qual 

passa a ser chamado de “Desobediência civil”, título adotado na segunda edição do 

texto em inglês. Parece-nos sugestivo que a resistência torne-se desobediência, 

contudo, cabe ressaltar que, para João Feres Júnior e Thamy Pogrebinschi, há uma 

questão semântica importante neste movimento de titularidade, pois a desobediência, 

diferentemente da resistência, sinaliza à não violência.  

Acompanhando a leitura feita por Feres e Pogrebinschi, a resistência civil 

aponta para o uso da violência. Todavia, se restringir a apenas a um sentido 

individualista da ação, - mais especificamente, egoísta -, esta violência há de ser 

entendida como delinquência, ou ação criminosa, realizada por indivíduos que se 

colocam fora da lei e que buscam apenas interesses próprios. Por outro lado, os 
                                                        
530 Devemos notar que a resistência é colocada como direito abrindo espaço para um amplo debate 
sobre a questão. O movimento se dá desde um poder que reflete a ordem divina, segundo a harmonia 
da Grande Cadeia do Ser, para um poder de uma ordem flexível, e que haveria de representar a 
soberania popular.  
531 Chamemos de elites aqueles grupos ou indivíduos reconhecidamente mais proeminentes em uma 
sociedade, ou seja, de maneira mais flexível do termo. 
532 A questão que deve ser antecipada aqui é que embora seja democrático, pode não ser laico, isto é, 
daqueles que estão aquém do direito da fala pública. 
533 Podemos perceber em Hobbes a existência de um direito à resistência, quando a vida é posta em 
perigo, de acordo com Carlos HPMedeiros (MEDEIROS, 2014) e com Luís FJBAraújo, Lucianne 
FGomes, Gusttavo AGóes e AnaCFOliveira (ARAÚJO, GOMES, GÓES e OLIVEIRA, 2014). 
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indivíduos ou grupos que apelam para a resistência civil com o uso da violência e se 

colocam fora da legalidade, porém, não visando interesses egoístas, mas mudanças ou 

aprimoramento na ordem institucional, dizemos agir em nome do revolucionário. Os 

grupos revolucionários resistem com violência a uma lei que julgam injusta, visando 

fundar uma nova ordem constitucional.  

Se a resistência civil tem este caráter violento, no entanto, os mesmos 

referidos autores indicam que a desobediência teria um caráter coletivo e não 

violento. Estranhamos aqui a determinação exclusivamente coletiva para a 

desobediência, entendendo que um indivíduo também pode desobedecer leis visando 

mudá-las, como é o caso do próprio Thoreau. Ao seu caráter coletivo534, devemos 

somar um viés público, diríamos, publicitário535, pois o propósito da desobediência 

civil está na alteração da lei, que afetará não apenas um indivíduo ou grupo, mas a 

coletividade. Por fim, “além de não violenta, coletiva e pública, a desobediência civil 

deve ser sempre justificada e também consciente” (FERES e POGREBINSCHI, 2010, 

p. 183). Cabe assinalar aqui esta requisição moderna em justificar os movimentos que 

pretendem mudanças na ordem pública, legitimar ações, fundar em discursos. 

Ao seguirmos estes autores, podemos entender que seria mais adequado 

pensarmos na resistência civil como um movimento violento que visaria alterar 

repentinamente a totalidade da poder constituído, isto é, quando de uma revolução 

que pretende uma nova constituição política, enquanto a desobediência civil seria um 

movimento não violento que visaria alterar progressivamente a ordem constituída. Ao 

passo que a delinquência civil seria um ato violento, praticado por indivíduos ou 

grupos que visam obter vantagens egoístas, ou voltadas para interesses particulares, 

valendo-se da fragilidade de outros indivíduos, grupos ou da sociedade. Destacando 

que a resistência e a desobediência civis podem ser efetivadas por indivíduos ou 

grupos, sempre visando a publicidade e a mudança da ordem, quer seja constituída, 

quer seja constituinte. As diferenças deveriam ser pensadas em termos de violência, 

                                                        
534 Seu caráter coletivo está mais implicado com os resultados do que com o fato de que sempre será 
necessária a existência de um grupo de desobedientes, conforme nos lembra Paul Smith (SMITH, 
2009, p. 47). 
535 “Porém, um ato político consciencioso ilegal e não violento pode ser feito em segredo e tornado 
público depois, especialmente se o segredo for necessário para frustrar a injustiça – como, por 
exemplo, esconder judeus da perseguição nazista […] ” (SMITH, 2009, p. 47). 
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ou não, e no movimento de mudança repentino ou progressivo, sem, contudo, 

questionar o núcleo duro do Estado, ou seja, sua soberania legítima536.  

Haveremos de notar que, ao falarmos em desobediência civil, afastamo-nos da 

resistência violenta e, portanto, da revolução, pois embora seja um ato de 

enfrentamento do poder, inclusive do Estado, não se faz com a pretensão de ruptura 

da ordem constituída, mas uma via que privilegia a mudança progressiva, ou a 

alteração de certos dispositivos legais e mesmo constitucionais, normalmente tendo 

em vista a ampliação da justiça. A desobediência civil é uma maneira de uma parcela 

da população demonstrar que não toma como legítima certa ordem, questionando-a 

em vista a mudanças; mudanças estas que apontam para a inclusão destes grupos, ou 

daqueles que apoiam, no âmbito de uma justiça cidadã. Segundo Hugo Bedau, a 

desobediência civil pode ser entendida como “qualquer ato que infrinja a lei com a 

intenção de frustrá-la ou mudá-la, praticando [...] sem violência intencional [...] e feito 

[...] para se alcançar justiça social ou algum outro objetivo moral fundamental” 

(BEDAU apud SMITH, 2009, p. 46). 

Conforme Feres e Pogrebinschi, “os ‘cidadãos’ oprimidos em estados 

democráticos possuem, portanto, o dever inalienável de resistir à opressão estatal. 

Seria esse o único dever que possuiriam, dada a opressão que sofrem, justificando a 

ausência total de obrigações para com o Estado” (FERES e POGREBINSCHI, 2010, 

p. 187). O desobediente civil se colocaria diante de uma lei, uma norma, uma regra 

que entenderia como injusta, a qual viola os princípios acordados para a ordem 

política justa, assim, a desobediência civil torna-se: 
instrumento válido para combater a injustiça e a violência do Estado, que às 

vezes se mostram de outra forma. É o caso da tolerância repressiva, ao 

abrandar a imagem do opressor, ao ocultar os motivos das desgraças e das 

desesperanças, fazendo o lobo passar por cordeiro [...] os cidadãos não 

podem permitir que o mais forte chegue a convertes sua força em direito. Os 

cidadãos não devem consentir que o mais forte imponha a obediência como 

dever, retirando-lhes o amparo de seus direitos. A tolerância repressiva 

esconde-se, como não podia deixar de ser, embaixo do conceito de 

tolerância (VIEIRA, 1984, p. 14-15). 

Partindo desta premissa de que a desobediência civil é um ato de violação da 

lei, quando há a percepção de que determinado ordenamento não é justo ou legítimo, 

                                                        
536 Mesmo na resistência civil, o revolucionário não anarquista, não intenta desfazer-se do Estado, mas, 
constituir um Estado a partir de uma nova constituição. 
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alguns ativistas e pensadores entendem que o agente da desobediência civil deve, ao 

fim, cooperar com o Estado e entregar-se às autoridades policiais (entre eles, Martin 

Luther King e John Raws). Outros, no entanto, entendem que esta cooperação não se 

faz necessária para a eficácia da desobediência civil, uma vez que o que está em 

questão é a legitimidade (tese defendida por Ronald Dworkin) (SMITH, 2009, p. 

48)537. Os que adotam a primeira versão, certamente, não questionam o núcleo duro 

do Estado, sua soberania, mas, tão somente, as leis que são produzidas neste Estado, 

defendendo, assim, a legitimidade do poder soberano. No entanto, os que adotam a 

segunda versão tanto podem advogar a manutenção de alguma forma de soberania do 

Estado, quanto um outro arranjo das forças políticas a partir de novos referentes.  

Parece-nos que há duas possibilidades de entendermos, então, a desobediência 

civil, e estes entendimentos não se fundam no ato de entregar-se ou não à justiça, 

porém, no questionamento do núcleo duro: uma desobediência civil que visa manter o 

núcleo duro, o poder soberano e uma que visa outra ordem de justiça. Os dois 

exemplos clássicos que são contrapostos, quando falamos em desobediência civil, 

infração da lei e cooperação com o Estado, são Sócrates e Jesus Cristo.  

Para podermos nos aproximar um pouco desta relação entre Sócrates e a 

desobediência civil atualizada por Thoreau, melhor ainda, deste legado socrático à 

desobediência civil moderna, tomemos o trabalho de Hannah Arendt, “Desobediência 

civil” (ARENDT, 2006). A proximidade entre o ateniense e o estadunidense pode ser 

atestada já no início de seu trabalho (ARENDT, 2006, p. 52). A questão posta em seu 

texto é aquela que já expusemos acima: “a grande dificuldade dos juristas em explicar 

a compatibilidade de desobediência civil com o sistema legal do país, uma vez que ‘a 

lei não pode justificar a violação da lei’.” (ARENDT, 2006, p. 53) A questão da lei 

que é produzida sob a égide do poder soberano nos coloca, então, diante de Sócrates.  

Em primeiro lugar, diz Arendt, “Sócrates, durante seu julgamento538, nunca 

contestou as leis em si mesmas – mas sim aquele erro judicial específico, ao qual ele 

se referiu como ‘acidente’ [...] que lhe tinha ocorrido” (ARENDT, 2006, p. 56). O 

ateniense não podia justificar seu infortúnio nos contratos e acordos que fizera, 

entendendo que “sua desavença não era com as leis, mas com os juízes” (ARENDT, 

                                                        
537 Um exemplo desta ação não colaborativa podemos encontrar no movimento daqueles que buscaram 
proteger judeus e ciganos procurados pelo Estado nazista na 2a Guerra. Tornar pública sua ação seria 
comprometê-la. Mas, ao se negarem a se submeterem ao Estado nazista, negavam a este a legitimidade 
do poder, isto é, fundavam no indivíduo o direito de ajuizamento do poder legítimo. 
538 Arendt aponta para o diálogo Crítias, de Platão (PLATÃO, 2009b). 
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2006, p. 57). O que Sócrates não questionava era a política como o espaço de 

liberdade, isto é, de autonomia539. Lembramos que o filósofo poderia ter optado pelo 

exílio, até mesmo foi incentivado por seus amigos a tanto, mas negou-se, pois, 

“Sócrates não teria honrado suas próprias palavras se tivesse tentado fugir; teria 

destruído tudo o que tinha feito durante o julgamento... ele se impôs a si mesmo, e aos 

cidadãos aos quais se expressava, ficar e morrer” (ARENDT, 2006, p. 57). Conforme 

nos fala Hannah Arendt em outra passagem, Sócrates não conseguiu persuadir os 

jurados de Atenas de seu valor (ARENDT, 1993, p. 91), assim, cabia-lhe, ou colocar 

em dúvida a legitimidade da Pólis grega, fugindo para o exílio, ou, se submeter à 

violência do poder ali representada pelos juízes, com os quais contendia, e tomar do 

veneno cicuta. O fim da história do julgamento de Sócrates todos sabemos. 

O caso de Thoreau tanto retoma esta tradição filosófica, ou seja, aponta para a 

manutenção do poder soberano, como afasta-se dela ao questionar as leis que são 

determinadas a partir do Estado. Não são os juízes ou os dispositivos policiais que se 

são questionados por Thoreau, mas a lei, enquanto busca preservar o Estado. 

Questiona uma determinada lei, porém, não o Estado em sua soberania. Mais ainda, 

questiona uma determinada lei que garante fundos para uma guerra injusta. Desta 

passagem por Sócrates e Thoreau, Hannah Arendt nos diz que: 
desobediência civil aparece quando um número significativo de cidadãos se 

convence de que ou canais normais para mudança já não funcionam, e que 

as queixas não serão ouvidas nem terão qualquer efeito, ou então, pelo 

contrário, o governo está em vias de efetuar mudanças e se envolve e 

persiste em modos de agir cuja legalidade e constitucionalidade estão 

expostas a graves dúvidas (ARENDT, 2006, p. 68). 

 Surge aqui a questão da legitimidade do Estado, mais propriamente a 

legitimidade do aparato legal e do direito. Entretanto, como nos diz a politóloga 

alemã, há de se distinguir a desobediência civil do crime, pois no segundo está em 

questão apenas o benefício do indivíduo, enquanto na primeira, o benefício coletivo.  

 Uma contraparte a Sócrates seria 540  Jesus. Devemos nos lembrar aqui do 

trabalho de Leo Strauss, “Jerusalém e Atenas”, cuja releitura já a apresentamos 

                                                        
539 Podemos lembrar aqui o trabalho de Benjamin Constant, “Sobre a liberdade dos antigos e nos 
modernos” (CONSTANT, 2002), texto clássico da filosofia política, no qual o autor mostra que a 
liberdade dos antigos, dos atenienses, estava em fazer as leis que eles se comprometeriam em se 
submeter. Neste sentido, Sócrates exercitava sua autonomia, ao pertencer a uma Pólis livre. 
540 Devemos salientar tal seria se não houvesse uma synkrasis do discurso cristão como o discurso 
neoplatônico. Todavia, podemos pensarmos numa possibilidade de nos aproximarmos do discurso 
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anteriormente. Neste ensaio, Strauss nos diz que, para Sócrates, a violência seria 

inerente à ordem política, e não poderíamos jamais escapar dela, enquanto que os 

profetas judeus esperavam uma ordem divina apaziguadora, o fim da violência. A 

crença de Sócrates era numa ordem política belicosa, enquanto a dos judeus era 

divina. Jesus era um judeu, enquanto Sócrates era ateniense. Não devemos acanhar 

nossa pesquisa justificando afastamento a temas relacionados às crenças religiosas, 

interditar a livre pesquisa por preconceitos partidários. Habermas já nos instigou a 

buscarmos na experiência judeu-cristã recursos para a crítica a uma ordem violenta. 

 Também pudemos ver anteriormente que o mito de criação grego e do judeu 

se diferem significativamente. No grego, Urano, que incessantemente impede Gaia de 

parir os filhos que germinam em si, sofre um ato de resistência cósmica e, com o 

auxílio de Cronos, castra aquela divindade. Do sangue aspergido de Urano, brota a 

vida em Gaia e, ainda mais, deste sangue primevo surgem o ódio, a guerra, a 

vingança, a luta entre o poder masculino e o feminino (diríamos, tipos ideias de 

ordenamento do mundo). O mito judeu, contado no Gênesis, não fala em vida 

brotando do sangue, nem da morte, nem do sacrifício, mas da imolação que advém do 

erro, da rebeldia, portanto, posterior à criação e, em larga medida, contrária a esta. A 

violência e o sangue não trazem correspondência com a criação, mas com o erro. 

O primeiro sacrifício, no mito hebreu, é feito para dar conta do erro, e nada 

tem a ver com a germinação da vida, como no caso do mito grego. O primeiro 

sacrifício aponta para uma circularidade mimética da violência. Este “dar conta” é que 

pode ter, pelo menos, dois sentidos distintos para o cristianismo, que poderíamos 

nomeá-los para fins analíticos, de neoplatônico e herético. De qualquer maneira, o 

sacrifício e o sangue derramado na Terra, para os gregos, produzem, 

concomitantemente, a vida e a guerra, isto é, vida-guerra, e esta condição ambivalente 

é própria da Pólis. Do outro lado, o sacrifício e o sangue derramado na Terra, para os 

judeus é resultante do erro, que apenas produz a separação e a segregação mortal. Mas 

os cristãos da Grande Igreja nem são judeus, nem são gregos, são judeus e são gregos. 

 Para entendermos os dois aspectos excludentes da leitura sobre a 

desobediência civil em Jesus, e tirarmos dela um sentido político e não teológico, 

precisamos passar pelo conceito de sacrifício. A questão do sacrifício, no dizer de 

René Girard, está envolto no da sobrevivência da coletividade, isto é, “principalmente 

                                                                                                                                                               
cristão por outra via, dentre tantas, e percebermos outras leituras possíveis para uma desobediência 
civil a partir de Jesus. Possibilidade esta que buscamos neste momento. 
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a partir do momento em que o caráter social  da instituição começa a desaparecer” 

(GIRARD, 1990, p. 19). Apela-se para o sacrifício em momentos de crise social. 

Portanto, parece-nos que nos aproximamos do mito de criação grego, mas também do 

mito de criação dos hebreus. Mais adiante, nos dirá que, a fim de impedir uma guerra 

generalizada de todos contra todos, faz-se necessário um desvio do ódio (o desejo de 

violência) para uma vítima sacrificial. Esta que se torna “a única que pode ser abatida 

sem perigo” (GIRARD, 1990, p. 26). Tal vítima sacrificial, o bode expiatório541, 

“designa a ilusão unânime de uma vítima culpada, produzida por um contagio 

mimético” (GIRARD, 2007, p. 11). 

É recorrente a escolha de um bode expiatório estrangeiro, diz-nos Girard 

(GIRARD, 2007, p. 13) e aqui devemos salientar que o sacrifício, preferencialmente 

de um estrangeiro, daquele que é diferente, que não é um de nós, se dá efetivamente 

ou de maneira substitutiva. Podemos nos lembrar, neste momento, da mulher grega 

como a estrangeira desapropriada pela cultura helênica, ou seja, cujo sacrifício 

religioso-cultural colaborou para a instituição de uma ordem masculina grega  de uma 

segregação fundamental. No caso grego, o sacrifício manteria ativa a vingança 

pretendida por Urano, assim como a vitalidade advinda de seu sangue, do sangue 

masculino. 

Importa-nos, aqui, a elaboração teórica posterior feita pelos cristãos, isto é, 

pela Grande Igreja, aquela que nos permitirá apreender duas, de inúmeras, 

possibilidades de entendimento da desobediência civil em Jesus. Segundo René 

Girard, a vítima sacrificial apontaria para um salvador misterioso que tendo ordenado 

o cenário de sua ação, faz dissolver a desordem. Este cenário é racionalizado em três 

momentos: “1) a divindade dá-se a conhecer à comunidade; 2) aplica-se um castigo 

bem merecido; 3) restitui-lhe finalmente uma paz de que assegura a duração 

ensinando aos seus fiéis o rito sacrificial” (GIRARD, 2007, p. 15). Este esquema 

sacrificial é bem captado por Slavoj Zizek, assim como a possibilidade de outro 

esquema menos cooptado com o neoplatonismo, ou seja, a desobediência civil à 

maneira socrática. 

                                                        
541 Em grego, é “tragos odos”, ou caminho do bobe ou, ainda, tragédia. O ato sacrificial por meio de 
um bode expiatório, tanto podia ser efetivo, com uma vítima humana ou vítima animal, como também 
ritual, visando, sempre, acalmar “(provisoriamente) as rivalidades miméticas. Estreitava (também 
provisoriamente) o laço social. Este efeito de sensatez, os gregos chamavam-lhe catarse ou purificação, 
é o efeito religioso por excelência, infelizmente nunca permanente, e é por isso que os ritos sacrificiais 
se esforçavam por reproduzi-los em vítimas reservas” (GIRARD, 2007, p. 15). 
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A leitura sacrificial, da ortodoxia cristã, da morte da cruz de Cristo, toma 

como referência o texto do Gênesis. Nesta narrativa, somos informados, que Deus 

colocou o homem no jardim do Éden, plantou duas árvores no meio dele, e ordenou 

que da árvore do conhecimento do bem e do mal o homem não comesse, pois se o 

fizesse certamente morreria. A mulher, primeiramente, e, posteriormente, na 

companhia do homem, comeram, insuflados pela serpente. O homem e a mulher 

passam a estar em dívida com Deus; certa desordem imanente que instaura mundo. 

Deus, então, teria arquitetado um plano de resgate deste homem, enviando seu Filho 

Unigênito, Cristo, que tendo morrido na cruz, sacrificialmente, pagou o preço 

requerido pela divindade soberana para o resgate da dívida, reestabelecendo a paz 

entre os homens e com o Senhor. Sobre a dívida humana e o pagamento do resgate, 

Zizek pergunta e responde:  
[...] quem exigiu este preço? Para quem foi pago o resgate? Os primeiros 

escritores cristãos, ao perceber esse problema, propuseram uma solução 

lógica, se bem que herege: como o sacrifício de Cristo nos libertou do poder 

do Demônio (Satã), então a morte de Cristo foi o preço que Deus teve de 

pagar ao Demônio, nosso ‘possuidor’ enquanto vivemos no pecado, para 

que ele nos libertasse (ZIZEK, 2013, p. 38). 

  A questão que Zizek coloca é: se Deus fez o jardim, plantou a árvore, deu a 

ordem e permitiu a dívida contraída contra uma lei que estabeleceu, por que si mesmo 

não apenas perdoou a dívida? Tendo poder de endividar, não teria o mesmo poder de 

perdoar? Sendo Deus soberano, isto é, acima da lei, ainda que ditador de tal lei, não 

poderia determinar um estado de exceção tal que suprimiria a lei, e tal dívida legal? 

Ademais, podemos ainda nos perguntar, acompanhado Zizek: a lógica do cristianismo 

não seria aquela da revogação da violência retributiva? Ou, nas palavras de Zizek, 

deveríamos “lembrar as palavras de Cristo, que perturbam – ou melhor, simplesmente 

suspendem – a lógica circular da vingança ou punição destinada a restabelecer o 

equilíbrio de Justiça: em vez de ‘olho por olho’, temos: Àquele que te fere na face 

direita oferece-lhe também a esquerda” (ZIZEK, 2013, p. 39). 

O ato sacrificial de Cristo não responderia aos apelos da lei, mas apontaria 

para a violência da lei e sua deslegitimidade. Tal ato tomaria referência numa dada 

tradição profética veterotestamentária em que os profetas questionam o poder na 

cidade e da cidade, portanto, o fundamento da lei. Cristo, o Messias, responderia 

àquele messianismo judaico que aponta para uma ordem nova e inusitada, sem a 

violência política em vista da paz, como nos apontou Leo Strauss e Habermas. 
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O ágape de Cristo, de acordo com esta perspectiva, não visaria pagar o 

resgate, mas demonstrar que não há resgate algum a ser pago, pois não há dívida, não 

há escravidão, o que estaria acorde com o Pelágio apresentado anteriormente. “Cristo 

não foi sacrificado por e para outro, mas sacrificou a si mesmo” (ZIZEK, 2013, p. 

40), e por que o fez? Para demonstrar o absurdo do Império das Trevas e a falácia da 

lei sacrificial que o suporta, da violência que o constitui e sobre a qual todos os 

dispositivos de lei são erguidos. A violência que instaura o poder e que o mantém. 

Por esta via, então, “o sacrifício de Cristo é, assim, em sentido radical, sem 

sentido: não um ato de troca, mas um gesto supérfluo, excessivo, injustificado, 

destinado a demonstrar Seu amor por nós, pela humanidade decaída [...] Cristo não 

‘paga’ por nossos pecados, como foi esclarecido por Paulo.” (ZIZEK, 2013, p. 34) Ao 

não pagar, ao desobedecer a ordem civil da circularidade mimética da violência, 

demonstra que não há dívida e não há bode expiatório legítimos, e que o poder 

soberano se funda na violência crua. A ultima ratio ou, conforme diz Norberto 

Bobbio, a extrema ratio (BOBBIO, 2000) é a violência nua, quando o poder é o poder 

de matar sem se tornar assassino. Conforme nos diz Zizek, “em vez de pagar por 

nossos pecados, Cristo, literalmente, apaga-os, retroativamente os ‘desfaz’ através do 

amor” (ZIZEK, 2013, p. 35). 

Se a primeira lógica do resgate, tributária a Sócrates, mantém a violência 

intacta, trata de manter, igualmente, o Estado como lugar da violência e o assassinato 

em nome da razão de Estado como um ato legítimo do poder, assim como a 

obediência como dever do cidadão. Na leitura proposta pela ortodoxia cristã, ao ter 

Cristo obedecido até a morte demonstrou sua filiação, sua divindade, tanto mais os 

humanos, nós, não deveríamos obedecer a fim de, por imitação, nos tornarmos filhos 

de Deus? Diria esta lógica de legitimação da dominação. Ainda, os homens, mesmo 

aqueles que forem desprovidos de crenças religiosas, ao crerem no Estado como 

Sócrates e Thoreau, devem obedecer, segundo a internalização desta legitimidade do 

poder soberano. Obedecer, diríamos, não esta ou aquela lei, mas ao Estado como 

poder soberano, que está acima da lei e pode suspendê-la. Igualmente aqueles homens 

os quais têm alguma crença religiosa, cristã, têm o dever de obedecer às autoridades 

instituídas, como o fez Jesus Cristo, pois ao obedecerem aos reis, obedecerão a Deus. 

A lógica da obediência, isto é, da dominação, encaixa-se plenamente na oikonomia 

cristã que se impôs na Idade Média, ao vincular a paixão de Cristo com a tradição 
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desde Sócrates, passando pelos neoplatônicos e aristotélicos 542 . Esta lógica é 

reforçada quando a crença está num poder transcendente (Deus e o Deus-Estado) e na 

internalização da legitimidade da lei que opera como simulacro de autonomia.  

A lógica do amor, da ausência de resgate, pois não há dívida que aponte para 

um sem fundo do poder sacrificial violento, é aquela que será apagada, retirada da 

memória política, mas que, como qualquer heresia, deixa seus rastros543. Nos termos 

de Todorov, a lógica do resgate seria agostiniana, enquanto a que diz que não há 

preço a ser pago traz elementos do pensamento  de Pelágio544. A lógica da ausência de 

resgate, ou do amor, como queiramos, mantém a referência messiânica 

veterotestamentária, sem seu viés de resistência revolucionária, e produz uma 

separação, de fato, entre o poder civil (violento) e as formas de desobediência pacífica 

que profanam a soberania. Assim podemos vir a pensar numa desobediência 

profanatória, ou seja, naquela que faz uso livre do que tem seu uso abarcado pelo 

sagrado, isto é, “devolver o que está consagrado ao livre uso dos homens, ou uso 

comum dos homens” (ASSMANN, 2007, p. 13). A profanação como uma abertura 

para o jogo da desobediência ao poder soberano, quer seja ele civil ou religioso, quer 

seja ele político ou econômico. 

Ora, é esta antinomia teológica interna ao cristianismo, que de um lado aponta 

para um Cristo que ratifica e exige sacrifícios constantes em nome da obediência e da 

dívida, e outro do Cristo que amando, abole a dívida sacrificial, que permite a Liev 

Tostói contrapor à Igreja Cristã (tanto a Ortodoxa Russa, quanto as Ocidentais 

católica e protestantes) um conceito cristão de resistência. Em “O reino de Deus está 

em vós”, (TOLSTÓI, 1994) lança seu manifesto contra certo conluio, segundo sua 

percepção do fato, do poder de Estado, de Mercado e de Religião. Relevante 

perspectiva de um autor que influenciou Mahatma Gandhi e Martin Luter King em 

suas propostas de resistência civil não violenta.  
                                                        
542 Veja AGAMBEN, 2014. 
543  É possível percebermos nos movimentos heréticos, desde Pelágio, passando pelos místicos 
católicos, dentre outros, este rompimento com a lógica sacrificial e de violência mimética. Como 
procuramos marcar anteriormente, a partir do conceito de oikonomia apresentado por Agamben, a 
Grande Igreja produz uma teologia que se imiscui (synkrasis) e legitima o poder dominante, enquanto 
os hereges questionam tal compromisso teológico.  
544 Ainda que não tenhamos nos detido na questão, podemos perceber que a lógica da dívida, do 
resgate, pode ser facilmente encontrada em Hobbes, como vimos anteriormente na passagem do estado 
de natureza para o estado civil, já em Francisco Suárez, mas também podemos, grosso modo, encontrar 
seu esquema básico em Jean-Jacques Rousseau: o homem em estado edílico, o bom selvagem; o 
homem em pecado, aquele que se deixa tomar pela inveja alheia e que marca propriedade, contudo é 
livre; o homem que abandona sua liberdade individual e consente em vive em sociedade, sob leis; a 
liberdade que o homem passa a ter em estado civil é a de obedecer.  
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Retomemos, então, o conceito de profanação, como nos apresenta Giorgio 

Abamben. Visando nos aproximar do sentido de profanação que Agamben deseja nos 

oferecer, haveremos de perceber como este se articula com outros com os quais o 

referido autor trabalha. Segundo o direito romano, ao qual Agamben se reporta a fim 

de tratar da profanação, o que pertencia aos deuses era o sagrado ou religioso, coisas 

estas que eram subtraídas do uso comum dos homens, não podendo ser compradas, 

vendidas, gravadas em dívidas, etc. Ao se violar esta indisponibilidade cometia-se o 

sacrilégio. Consagrar, então, era o ato de retirar do uso humano, enquanto profanar 

era restituir “ao livre uso dos homens” (AGAMBEN, 2007, p. 65). A religião era o 

que subtraía do uso comum as coisas e as consagrava, as separava para o uso sagrado 

(quando se tratava dos deuses) e religioso (quando se tratava das coisas infernais). 

Desta maneira, a religião implicava em separação, sabendo que “o dispositivo que 

realiza e regula a separação é o sacrifício” (AGAMBEN, 2007, p. 65-66). O rito 

sacrificial implica em corte, em separação. Vimos isto anteriormente quando 

Prometeus corta o animal em duas partes, uma das quais destina aos deuses e outra 

aos homens. A profanação ocorre por contato ou contágio. 

A religião, por sua vez, está tensionada entre dois conceitos, que Agamben 

procura distinguir, embora há de privilegiar um deles. Religião, ou religio em latim, 

não seria religare, isto é, aquilo que liga, que refaz a ponte entre os deuses e os 

homens, antes, é relegere, apontando para aquilo que deve manter e garantir a 

separação, a exclusão, a distinção. A relegere é a atenção devida que garantirá a 

separação entre o sagrado e o profano. Desta maneira, a religião, ou a religio, está 

imbricada com a observância, a atenção devida aos ritos, aos sacramentos, os quais 

visam garantir a separação entre estas duas ordens. A religio, tão cara ao direito e à 

República romana, é o dispositivo de observação estrita às distinções e segregações. 

Sendo assim, o que se opõe à religião não são: 
a incredulidade e a indiferença com relação ao divino, mas a ‘negligência’, 

uma atitude livre e ‘distraída’ – ou seja, desvinculada da religio das normas 

– [...] Profanar significa abrir a possibilidade de uma forma especial de 

negligência, que ignora a separação, ou melhor, faz dela um uso particular 

(AGAMBEN, 2007, p. 66). 

Por esta via, a profanação se dá quando há a realização de uma passagem do 

sagrado para o profano por meio da negligência, como se nunca houvesse tal 
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separação garantida, ou efetivada pelo sacrifício. Se a profanação é a negligência no 

uso das coisas consagradas: 
a secularização é uma forma de remoção que mantém intactas as forças, que 

se restringe a deslocar de um lugar ao outro. Assim, a secularização política 

de conceitos teológicos (a transcendência de Deus como paradigma do 

poder soberano) limita-se a transmutar a monarquia terrena, deixando, 

porém, intacto o poder (AGAMBEN, 2007, p. 68). 

 Enquanto a secularização estabelece um jogo de contraponto entre o poder 

religioso e o poder civil, entre a Igreja e o Estado - quando o poder do novo clero 

secular toma do poder religioso uma propriedade e a seculariza, utilizando-a em prol 

do poder secular, preserva a estrutura do objeto, ainda que lhe ofereça um sentido 

novo -, a profanação desconsidera a estrutura e o sentido, dando um uso livre. O 

objeto profanado é contagiado pela negligência, enquanto o secularizado exige uma 

reposição da crença. A ordem cósmica medieval é secularizada na modernidade, pois 

passará a responder a uma providência humana, flexível e ilimitada, obedecendo a 

uma estrutura de organização copernicana de um universo racional sem fronteiras 

fixas. A profanação neutraliza a sacralização de uma Razão soberana, restituindo ao 

uso comum o que estava separado e destinado ao uso religioso. A secularização, 

segundo Agamben, “tem a ver com o exercício do poder, o que é assegurado 

remetendo-o a um modelo sagrado”, enquanto que a profanação “desativa os 

dispositivos do poder e devolve-o ao uso comum os espaços que ele havia 

confiscado” (AGAMBEN, 2007, p. 69).  

 Em outro lugar, “O que é um dispositivo?”(AGAMBEN, 2009), Giorgio 

Agamen nos diz que “enquanto a religião natural diz respeito à imediata e geral 

relação da razão humana com o divino, a religião positiva ou histórica compreende o 

conjunto de crenças, das regras e dos ritos que numa determinada sociedade e num 

determinado momento histórico são impostos aos indivíduos pelo exterior” 

(AGAMBEN, 2009, p. 30-31). Haveria uma tensão entre natureza e positividade, 

liberdade e coerção, razão e história. A positividade, no que tange, também, aos 

aparatos discursivos do poder, é um conjunto de dispositivos, entendendo-os como 

“um conjunto de práticas e mecanismos (ao mesmo tempo linguísticos e não-

linguísticos, jurídicos, técnicos e militares) que têm o objetivo de fazer frente a uma 

urgência e de obter um efeito mais ou menos imediato” (AGAMBEN, 2009, p. 34-
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35)545. O dispositivo cristão por excelência sobre o qual Girogio Agamben trabalha é 

o da oikonomia, este que “torna-se o dispositivo mediante o qual o dogma trinitário e 

a ideia de um governo divino providencial do mundo foram introduzidos na fé cristã” 

(AGAMBEN, 2009, p. 37). Devemos notar que Giorgio Agamben nos diz que o 

trinitarismo e o governo providencial “foram introduzidos”, o que nos permite pensar 

que haveria um conjunto de crenças entre os primeiros cristãos as quais estavam 

desprovidas destes compromissos discursivos. 

 Afora esta questão, para nós central, que aproxima a Igreja da res publica, 

lembrando que “Deus reina mas não governa”, a partir do dispositivo da oikonomia, 

devemos ressaltar um outro conjunto de dispositivos os quais terão efeito na produção 

de sujeito (AGAMBEN, 2009, p. 38). O sujeito é, para este filósofo, o que resultaria 

da relação entre os dispositivos e os seres viventes. Assim, não há um sujeito, mas 

inúmeros sujeitos resultantes das incontáveis relações entre os dispositivos e um 

corpo, uma substância, um ser vivente. O sujeito, em Agamben, não desaparece, não é 

ultrapassado por algo como um pós-sujeito, antes, é disseminado por meio destas 

relações. Mas tal disseminação não é a marca do contemporâneo, porém, a própria 

humanização do humano, isto é, o humano o é enquanto relação dispositivo-ser-

vivente. Portanto, não se trata de destruir, eliminar ou fazer bom uso dos dispositivos 

(AGAMBEN, 2009, p. 42), antes, a estratégia sugerida é a da profanação 

(AGAMBEN, 2009, p. 44) destes mesmos dispositivos.  

 Enquanto consagrar é separar do uso comum, separando para o uso sagrado, 

dos deuses, profanar é um ato de negligência com o religioso, dos dispositivos de 

segregação, no qual o sujeito, consciente desta relação dispositivo-corpo, opera 

livremente seu assujeitamento. O dispositivo jurídico-religioso que nos permite 

perceber a tensão que se inscreve entre o sagrado e o profano, é o homo sacer. O 

homo sacer é o indivíduo que, sendo separado para o sacrifício aos deuses, ou seja, 

consagrado, escapa ao sacrifício, tornando-se profano, e como tal está exposto à morte 

violenta. Sua “matabilidade” (AGAMBEN, 2007b, p. 90) é resultante de que já não 

mais está sob as leis dos homens, uma vez que foi sacralizado, e não está sob o 

domínio dos deuses, pois ainda perambula entre os homens. Contudo, não pode ser 

                                                        
545  Mais adiante, nos dirá que chama dispositivo “qualquer coisa que tenha de algum modo a 
capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as 
condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes” (AGAMBEN, 2009, p. 40). Devemos ressaltar 
a relação, importante para Giorgio Agamben como veremos a seguir, entre dispositivos e seres 
viventes. 
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sacrificado, pois escapou ao sacrifício, e não pode retornar aos homens, pois foi 

sacralizado. Habita numa região amorfa, embora seja o mesmo objeto.  

 Importante para nós é que percebamos a estreita relação entre o homo sacer e 

o poder soberano, de estar diante do poder soberano, sem, contudo, ser assegurado por 

este. Enquanto o homo sacer é o que escapou do sacrifício, não sendo sacrificável, e 

permanece no ambiente profano, segundo Agamben, “soberana é a esfera na qual se 

pode matar sem cometer homicídio e sem celebrar um sacrifício, e sacra, isto é, 

matável e insacrificável, é a vida que foi capturada nesta esfera” (AGAMBEN, 2007b, 

p. 91). O poder soberano é aquele que pode fazer uso da violência radical, usar da 

ultima ratio homicida, ater-se a uma razão de Estado tal que exerce a decisão 

soberana de exceção sem cometer crime546. Desta maneira, mata o matável sem se 

tornar um homicida. A secularização é o dispositivo que garante que a vida que não 

mais pode ser sacrificada, mas que não é profana, passa a estar sujeita ao poder 

soberano secular. O poder soberano é o que tem em si o direito de morte. O poder 

soberano tem o poder de matar e de fazer viver, enquanto o homo sacer é o matável.  

Em larga medida, podemos pensar no homo sacer como a vida que não está 

inscrita na ordem soberana, mas que paira no interior da fronteira do poder soberano. 

O homo sacer ocuparia aquela região intersticial, a qual “está além da perdição e da 

salvação [...] Propriamente insalvável é, de fato, a vida na qual não há nada a salvar e 

contra ela naufraga a poderosa máquina teológica da oikonomia cristã. Daí a curiosa 

mistura de malandragem e humildade [...]”  (AGAMBEN, 2013, p. 14-15). É matável 

sem que isto corresponda um homicídio. Homo sacer é o que foi retirado do bando 

soberano, mas está à mão deste, portanto, matável sem que sua morte configure um 

homicídio.  

O homo sacer é o que não é nem sagrado e nem profano, não está inscrito na 

ordem da Pólis, nem como divindade e nem é uma besta, não é um de nós e nem um 

deles. Mas, se o poder soberano é o que detém o direito da morte, sem ser homicida, 

também o capitalismo, para Agamben547, seria a ordem econômica vigente (em certo 

                                                        
546 “A puissance absolute et perpetuelle (potência absoluta e perpétua), que define o poder estatal, não 
se funda, em última instância, em vontade política, mas na vida nua, que é conservada e protegida 
somente na medida em que se submete ao direito de vida e de morte do soberano (ou da lei). ( Este, e 
não outro, é o significado originário do adjetivo sacer referido à vida humana). O estado de exceção, 
sobre o qual o soberano decide todas as vezes, que, na situação normal, aparece reunida às múltiplas 
formas de vida social, é colocada explicitamente em questão como fundamento ultimo do poder 
político” (AGAMEBN, 2015, p. 15). 
547  Agamben toma referência nos fragmentos de Walter Benjamin, “Capitalismo como religião.” 
(AGAMBEN, 2007, p. 70) 
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sentido, a atualidade da espada do espiritual), é aquela religião cuja característica 

fundamental é tornar o objeto improfanável. Para Giorgio Agamben, o capitalismo, 

como queria Walter Benjain, não seria “uma secularização da fé protestante, mas ele 

próprio é, essencialmente, um fenômeno religioso, que se desenvolve de modo 

parasitário a partir do cristianismo” (AGAMBEN, 2007, p. 70). O capitalismo, como 

religião, teria três características: primeira, é uma religião em que tudo tem sentido 

como culto, sem referência a dogmas; segundo, o culto é permanente548; terceiro, o 

culto capitalista está voltado para a culpa e a desmesura da culpa. Aqui, então, 

devemos nos lembrar da questão acima suscitada quando contrapusemos a 

desobediência civil segundo a ortodoxia cristã, que partia de uma culpa do pecado 

original, inscrevia o homem numa ordem regrada e legal a qual deveria obedecer a 

fim de aspirar a uma redenção noutra vida. O capitalismo, assim como Estado, 

suprimindo a outra vida, destrói a redenção, desfaz a esperança, substituindo-a pelo 

desespero.  

Aqui, talvez, surja a imagem do homo sacer549, como aquele que, não inscrito 

na ordem sagrada, insacrificável, embora matável, pode, com o ato sutil de seu toque, 

profanar tal ordem, por contágio, portanto, mantém-se próximo sem se imiscuir. O 

homo sacer seria o que, na economia do assujetamento, poderia profanar o dispositivo 

fazendo uso inusitado, livre. O homo sacer seria o espaço de liberdade numa ordem 

sacrificial, religiosa, quer do Estado, quer do Mercado. Ora, seria, grosso modo, a 

ignorância de uma ordem sagrada coercitiva, de sua captura religiosa, que profanaria 

o objeto, certa liberdade inerente a contagiar o sagrado, ainda que secularizado. O 

                                                        
548 Aqui podemos fazer referência ao texto de Walter Benjamin, “Como religião”, em que o autor nos 
aponta para a radicalidade desta constância, desta ausência de diferenciação entre trabalho e festa, onde 
tudo é trabalho e tudo é festa. Lembramos que a festa na modernidade, particularmente em Rousseau, é 
apropriada pela religião cívica, perdendo a “áurea” de tempo profano em meio a um mundo sagrado. 
Veremos isto mais amiúde a seguir. 
549 Giorgio Agamben toma como referente de seu trabalho o assassinado nos campos nazistas, que 
chama, em certo momento, de hebreu, ao dizer: “O hebreu sob o nazismo é o referente negativo 
privilegiado da nova soberania biopolítica, e, como tal, um caso flagrante de homo sacer, no sentido de 
vida matável e insacrificável. O seu assassinato não constitui, portanto, […], nem uma execução 
capital, nem um sacrifício, mas apenas a realização de uma mera ‘matabilidade’ que é inerente à 
condição de hebreu com tal […] A dimensão na qual o extermínio teve lugar não é nem a religião nem 
o direito, mas a biopolítica. Se é verdadeiro que a figura que o nosso tempo nos propõe é aquela de 
uma vida insacrificável, que, todavia, tornou-se matável em uma proporção inaudita, então a vida nua 
do homo sacer nos diz respeito de modo particular” (AGAMBEN, 2007b, p. 121). O que nos importa é 
sinalizar para a violência latente e banal num país em que morrem cinquenta e cinco mil (pseudo) 
cidadãos por ano, mas que isto não é tomado por nós como assassinatos em que o Estado é protagonista 
ativo ou passivo. É neste ambiente de violência em que os brasileiros são matáveis sem que haja crime, 
que tanto o poder soberano e a religião capitalista são contrapostos por uma desreligiosidade religiosa: 
profanação da ordem político-religiosa violenta. 
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homo sacer seria a instância da vida crua que profana a tragédia, conferindo a 

liberdade numa ordem necessária. Aquele que é tomado como ignorante, mas que se 

reporta certa liberdade, desconsidera a sacralidade do objeto que, ao tocá-lo, profana-

o. Este homo sacer, este que não pertence nem à ordem sagrada e nem à ordem 

profana, pode, com sua ignorância, profanar a ordem de um poder de morte, quer ele 

econômico, quer de Estado. 

 

5.2 Racionalidades co-existentes: dominação e desobediência 

 

Procuramos até aqui nos preocupar com dois movimentos. De um lado, um 

movimento no tempo, mesmo que não seja um movimento motivado 

teleologicamente, de legitimação da dominação, de outro, o movimento de resistência, 

que busca responder no tempo aos diversos dispositivos de dominação produzidos. A 

partir destes dois agentes antinômicos, buscamos articular movimento, força e as 

resistências. Intentamos nos afastar de certo conceito moderno de resistência, aquele 

que se mostrou estar impregnado da ideia de ação violenta, a resistência como ação 

revolucionária que se utiliza da violência contra a violência da dominação, o que nos 

permite pensar que é resistência apenas na medida em que traz como propósito a 

dominação a ser exercida pelos dominados caso se tornem vitoriosos. Uma vez que a 

resistência revolucionária implica no uso da violência, podemos perceber ali, também, 

certa circularidade mimética entre violência dominadora e violência resistente, o que 

mantém a operação da violência e o vazio do poder. Procuramos, então, no conceito 

de desobediência civil (ou uma forma não violenta de resistência), aquele movimento 

que visa opor-se à dominação, à força-de-Lei, contudo, tendo como premissa uma 

oposição que se faria sem o uso de violência. A desobediência civil como o conceito 

de oposição à dominação, no entanto, sem o artifício da violência, pelo menos não por 

parte do desobediente e com isso poderia se esperar a ruptura da circularidade 

mimética. Neste ponto, nos foi possível perceber que a desobediência civil nos abre a 

duas outras leituras. Um das quais seria aquela de crítica a uma dada lei específica, 

contudo, submetendo o obediente à legalidade mais ampla, à legitimidade 

constitucional, movimento este que toma a tradição que vai de Sócrates a Thoreau, a 

ortodoxia cristã agostiniana e a de Martin Luther King. O Estado como o 

empreendimento que detém o direito exclusivo da violência legítima é mantido 

incólume. Um segundo sentido para a desobediência civil pudemos encontrar numa 
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dada leitura da morte de cruz de Jesus feita por Slavoj Zizek, segundo a qual Cristo 

não estaria obedecendo a uma ordem, um mandamento, uma lei, antes, sua morte 

implicaria na crítica ao absurdo do (des)fundamento da Lei, quando esta busca sua 

ultima ratio na violência. O absurdo deste fundamento da Lei seria a violência sobre a 

qual repousa a constituição e a força-de-Lei, a instauração e a manutenção do poder. 

Não seria, desta maneira, uma mudança de uma lei, mas do fundamento sobre o qual 

se dá, o ordenamento, o fundamento da Lei: a violência. A Lei que, repousando sobre 

o vazio de legitimação, busca na violência uma razão última, e é esta crítica que tal 

desobediência ofereceria. 

Se a revolução, ou a resistência civil, não rompe com a violência ao fazer uso 

da mesma violência para mudar a constituição, isto é, mantém a ultima ratio, mas 

apenas legitima novos agentes do poder que a partir daí exercem a coerção, também a 

desobediência civil, segundo aquela tradição que não remove a legitimidade do uso de 

uma ultima ratio, exige do desobediente sua submissão incondicional à violência que 

se lhe impõe a Lei. Quer na resistência quer na desobediência civil, encontramo-nos 

diante do inexorável, da necessária presença da violência como conduta fundamental 

para o Estado Moderno e os atos de Sócrates e Thoreau atestam tal inescapabilidade.  

Ora, estamos trabalhando sobre a hipótese realista de que o Poder Soberano, 

isto é, o Estado, é absoluto, indivisível e detém com exclusividade o direito do uso de 

violência legítima, segundo uma tradição que procuramos encontrar seus traços 

originais nos fundamentos da cidade pré-histórica, passando pelos gregos, pelos 

romanos, pela Igreja e encontrando na Modernidade um discurso eficaz com 

pretensão de racionalidade, que se reporta a uma religião secularizada. A 

Modernidade teria secularizado a oikonomia, a providência e a soberania divina, 

como dispositivos cristãos e os feito operar na ótica de dominação do Estado e da 

Economia modernos. 

Esta crítica ao fundamento da Lei, da força-de-Lei, que nem é violenta e nem 

é legalista, permitiu-nos buscar referência no conceito de profanação, aquele 

apresentado por Giorgio Agamben. A profanação seria, grosso modo, tomar um 

objeto sagrado como se não fosse sagrado e usá-lo de uma forma nova e desta 

maneira restituí-lo ao uso comum sem considerar uma possível sacralidade anterior. A 

um aspecto de liberdade de uso que o sujeito confere ao objeto, enquanto o objeto é 

dado no mundo. A secularização, assim como alguns arranjos do Estado laico, por sua 

vez, seriam nada mais do que a manutenção das forças sagradas, contudo, utilizadas 
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por um poder secular, o que poderia implicar, como procuramos apontar, em certa 

ausência de liberdade, uma vez que se fundaria em certa sacralidade trágica. A 

profanação seria, como por exemplo, quando uma criança que tomando um crucifixo 

brinca como se este fosse um avião, ou um gato que toma um novelo de lã e joga com 

ele como se fosse um bola felpuda. No caso brasileiro, seria fazer ligações 

clandestinas para uso de energia elétrica, como se o conceito de público fosse 

profanado. Usa-se algo como se este não tivesse guardado para ser usado de tal forma 

prevista por uma determinada normalidade, como se não houvesse norma prévia.  

Profanar não é apenas ignorar, mas rir-se da sacralidade. No caso da 

desobediência civil de Cristo, seria pensar em sua morte tal que profanasse o sentido 

sagrado que funda o Estado e demonstrasse, assim e de maneira inovadora, o absurdo 

do sacrifício, apontando para um outro ordenamento fora do fundamento violento, no 

caso cristão, o ágape. A desobediência civil que aponta para o absurdo da dominação 

violenta, para a violência fundacional do poder, que sinaliza para o sem fundo de um 

poder desumanizado, além de sua violência como ultima ratio, permite-nos pensar na 

profanação de dispositivos de poder, ou seja, num uso novo tal que não leve em conta 

o caráter sacro do poder e seu direito ao uso exclusivo da violência legítima, isto é, 

expõe a ilegitimidade da violência como fundamento último e exige do poder outro 

fundamento que, de maneira alguma, implique no retorno de configurações pré-

modernas e imbricadas com a violência, igualmente. 

O poder do Estado, caso possamos perceber sua configuração imbricada com 

o poder religioso e acompanharmos as transformações dos discursos que o legitimam 

ao longo dos séculos até a Modernidade, assim como também o poder do Mercado, 

ambos podem ser pensados como tributários das elaborações teológicas pré-

modernas, sobretudo, aristotélicascristãs. O Estado e a Economia parecem partilhar, 

segundo as referências adotadas por nós, de um fundo religioso comum. Estes dois 

poderes com presença concomitante a nós, estas duas espadas são, de algum modo, 

tributárias a tradições teológicas cristãs distintas: de um lado, a tradição Agostiniana-

Aquiniana e, de outro, a Pelagiana.  

Procuramos salientar tal fundo religioso cristão segundo a estrutura 

providencial divina dada pela imagem da Grande Cadeia do Ser (plena, contínua e 

imutável). Esta que ordena o cosmos desde o Logos (a Inteligência do Cosmos, a 

Razão) até a matéria informe, segundo uma progressão de entes hierarquicamente 

dispostos de acordo com suas essências, ou qualidades intrínsecas, naturais. Esta 
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Grande Cadeia do Ser nos permite pensar num grande organismo natural, finito e 

fechado, além disto, devemos salientar, de forma esférica. Importante pensarmos que 

no alto da hierarquia cósmica está a Razão (abstrata) e, na base, a matéria, o sensível. 

A secularização pôde ser por nós pensada, então, como o movimento de 

passagem para o uso secular dos recursos sagrados, isto é, da Religião para o Estado 

ou o Mercado, por exemplo. O conceito de secularização, assim, busca dar conta do 

vir a ser do artifício do Estado soberano. Haveremos de ressalvar aqui que secularizar 

não é profanar e vice-versa. Desta maneira, o uso do objeto há de ser reconfigurado, 

mas, de alguma maneira, há de se manter a mesma crença funcional.  

A secularização, por sua vez, alterou e busca alterar a origem e o destino da 

redenção humana, o sentido da história, que em largo sentido supervaloriza a Razão 

em detrimento do fazer. O sentido último da história deixa de ser a redenção divina do 

homem que crê e aguarda a revelação, e se torna a redenção humana do homem, que 

se funda em certa racionalidade instrumental, que lhe é transcendente. A Grande 

Cadeia do Ser é parcialmente destruída, conforme já apontamos anteriormente, 

quando pensamos em sua fixidez e limitação, como providência divina de 

harmonização dos cosmos. Todavia, ainda pode estar funcional em suas segregações 

que produzem hierarquias sociais, mantendo as promessas de redenção e de 

providência significativamente inalteradas. Mas a secularização, conforme 

salientamos no debate retomado no capítulo 1 entre Marcel Gauchet e Luc Ferry, 

exige ainda que o fundamento sacrificial seja o suporte da modernidade. Os dois 

debatedores, a despeito de suas divergências, contudo, concordam que o dispositivo 

sacrificial é necessário.   

Buscamos destacar alguns movimentos que nos permitiram perspectivar o 

sentido das mudanças e o agente de tais mudanças, mas preservada razoavelmente a 

estrutura de hierarquias sociais a partir do qual o homem encontraria sua redenção550. 

O Logos divino cedeu lugar à Razão humana, marcadamente a partir do “cogito ergo 

sum” de Descartes. O caráter imutável da Grande Cadeia do Ser foi abandonado em 

favor da flexibilidade darwiniana, o que reforçou a ausência de forma e limitação do 

Universo, já presente em Nicolau de Cusa. A própria razão assumiu este caráter 

                                                        
550 A própria promessa de mobilidade social aqui poderia fazer o papel de redenção individual. Em 
larga medida, ainda hoje há a promessa de que o homem é plenamente humano tanto mais quanto se 
afasta dos trabalhos manuais, como a terra, a manufatura e usa razão, por meio da educação. O mesmo 
modelo está na Grande Cadeia do Ser, só que lá há uma inflexibilidade e a redenção se dá da 
humanidade toda, enquanto aqui a redenção é individualizada. 
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informe e ilimitado, tanto quanto a Natureza. Contudo, este caráter flexível, permitiu 

que o indivíduo pudesse crer na promessa redentora para si. Por fim, procuramos 

destacar o caráter instrumental da Razão, que abandona a linguagem qualitativa dos 

seres e busca um fundamento nas matemáticas, no cálculo, portanto, quebrando o 

“Espelho dos Príncipes”.  

Perguntamo-nos em outro momento, por que a Revolução do Cosmos foi a de 

Copérnico e não a de Giordano Bruno? O que intuímos e nos parece ainda agora é que 

Giordano Bruno faria dissolver o imaginário da Cadeia do Ser por completo, assim, 

destruiria a estrutura de hierarquia social tão cara ao Estado Soberano, enquanto 

Copérnico, colocando o Sol no centro do Universo, permitiria que se preservasse as 

condições para que este seja Iluminado por uma presença soberana única. Bruno 

profana o poder, enquanto Copérnico, em sua revolução, lhe presta culto. Ninguém 

mais acredita em Copérnico, todos acreditamos na Revolução Copernicana.  

A presença soberana, na ausência de Deus, é assumida pela Razão humana e 

pelos poderes arquitetados por esta. Encontramo-nos, diante de uma ordem que tende 

para o abstrato, cujo ápice é uma Razão Iluminadora, que tanto irradia sua luz, como 

pretende tudo mover sem ser movida por ninguém. Se, no ápice encontramos, a 

Razão, em sua mais distante, periferia há trevas, ausência de conhecimento, barbárie, 

matéria sem forma e vazia, ainda que seja tão somente matéria. No ápice, a abstração, 

o imaterial, o intangível; na base, o dúctil, o material, o tangível, e por que não dizer, 

o sujo, o feio. Em Giordano Bruno, não nos seria possível tal construção, pois não há 

centro e nem periferia, não há ápice, mas infinidades de mundos possíveis, vagando 

no Universo. Em Bruno haveria a abertura para o reconhecimento de diferentes 

mundos possíveis, enquanto em Copérnico tudo muda enquanto permanece igual a si 

mesmo. 

A despeito desta questão “Copérnico x Bruno”, o que nos interessa é 

percebermos na ordem social, política e econômica a estrutura de um mundo 

organizado em diferenças funcionais as quais damos mais ou menos valor social. No 

ápice, os grandes homens (e, por raras vezes, mulheres) da ciência, da economia, da 

política e das artes, enquanto na base estão aqueles que não falam a linguagem do 

mundo calculável da Razão. Mundo este que representado por certos movimentos: 

- se o mundo fechado e limitado foi destruído por um mundo ilimitado 

e sem forma prévia; e 
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- se as essências dos entes descritas por uma linguagem qualitativa de 

ordem moral tornou-se obsoleta diante de uma nova linguagem que 

procurava descrever as leis da natureza a partir das matemáticas; e 

- se a fixidez do lugar dos entes no cosmos organizado 

harmonicamente, em face de suas essências, moveu-se em favor de 

uma ordem flexível, belicosa e de indivíduos com seus 

autointeresses; e 

- se o Logos cristão foi reposto por uma Razão humana, igualmente 

ilimitada e instrumentalizada pela linguagem da matemática e do 

cálculo, desprovidas de referências morais; e 

- se a providência divina, manifesta a partir de um mundo criado em 

favor do homem, foi assumida pelo Estado Soberano, absoluto, 

indivisível e detentor exclusivo do uso da violência legítima, então, 

devemos destacar aquela ordem harmônica e fixa do mundo que 

situava o homem a partir da tradição e de sua herança (familiar).  

A ordem social, segundo a imagem da Grande Cadeia do Ser, mostrava-se 

pouco, ou em nada, flexível quanto à mobilidade social. As três ordens sociais 

medievais – oradores, nobres e trabalhadores – traziam consigo a limitação a que um 

indivíduo pudesse escapar de sua condição ao nascer. Mesmo Aristóteles, ao dizer 

que alguém é escravo pois o é por natureza, não admite flexibilidade. A Modernidade, 

ao pensar num ordenamento flexível, aberto e ilimitado, rompe com as tradições e as 

heranças familiares, permitindo ao indivíduo produzir seu espaço na sociedade, até 

mesmo novos lugares. Este indivíduo não mais está limitado, ou confinado a uma 

ordem prévia, contudo, as segregações de ordem sociais ainda impõem algo como 

uma “lei natural”.  

A modernidade individualiza o homem, concepção impensável nos 

ordenamentos pré-modernos em que a identidade era obtida nas tradições de um povo 

e nas heranças familiares. A Grande Cadeia do Ser não era apenas uma ordem 

cósmica, mas a partir dela o homem encontrava uma identidade segura: a 

inflexibilidade oferecia segurança. Este indivíduo humano, moderno, não encontrando 

uma ordem fixada pela tradição, isto é, não tendo identidade previamente definida 

pela cidade e pela religião, haveria de perceber-se livre para produzir sua própria 

identidade, esta que encontrará sentido na ordem prévia da sociedade. As hierarquias 

sociais estão dadas, enquanto estrutura, embora sejam flexíveis, abertas e ilimitadas. 
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Cada indivíduo, supostamente, é igualmente livre para produzir sua identidade. Todo 

homem supõe-se ser igual e livre diante da ordem social. Isto não quer dizer que toda 

igualdade é igual e toda liberdade permita que todo homem seja igualmente livre.  

O homem moderno está, então, entre a promessa de mobilidade, de liberdade 

diante de um mundo aberto, ilimitado e flexível, mas numa ordem que o transcende e 

que se mostra inexorável e necessária. O uso de sua liberdade o confinaria, 

poderíamos pensar, ao mundo privado, enquanto os poderes da Ciência, da Política, 

da Economia impõem limites e o coagem. Entretanto, conforme pudemos verificar em 

nossa pesquisa, transformações importantes se deram por conta de influências da 

periferia ao poder que se tornaram dados culturais centrais. Portanto, devemos voltar 

à hipótese de modelos de resistência não violentos e que nos permitam pensar na 

liberdade de autorrealização, mas que apontem para mudanças sociais. 

A questão política, segundo nos dizem alguns comentadores entre eles Isaiah 

Berlin e Norberto Bobbio, está em legitimar a dominação nos diversos momentos do 

poder: de conquista, de manutenção, de seu exercício, de sua defesa e das condições 

de sua perda. A questão da dominação traz correspondência com o modelo de Estado, 

a teoria política subjacente, tanto se tomarmos referência num Estado-potência, 

quanto numa pretensa soberania popular. Em ambos os modelos-tipo, tendo como 

perspectiva a política efetiva, estaremos falando das dominações exercidas por uma 

classe política, uma minoria política organizada, ou numa ditadura, como aquelas dos 

regimes sob influência de Moscou e Pequim, no século XX. Mas, em ambas as formas 

de dominação, a que se inspira em Maquiavel, Bodin, Hobbes e é interpretada por 

Max Weber e Carl Schmitt, e a que passa por Rousseau, Robespierre, Marx e 

Lenin/Mao, estaremos falando de grupos que atualizam um novo clericato, aqueles 

representantes que se dizem aptos a guardar a ordem, ou conduzir os ignorantes 

(laicos) a uma ordem superior. O discurso da dominação é o discurso onde o clero 

(aristocracia, vanguarda, intelligentsia, elites, etc.) legitima a dominação sobre o 

laicato, este último sendo uma massa homogeneizada pela ignorância, incapacidade, 

incompetência, inabilidade para realizar uma qualquer projeto político e até mesmo 

privado.  

 Ora, se as formas de dominação, não apenas política, como também 

econômica, religiosa, cultural, etc., fundam-se nesta segregação original, conforme já 

pontuamos anteriormente, então nos será possível lembrar, que onde há poder pode 

haver contrapoder. Antes, parece ser plausível pensarmos que a dominação impõe-se 
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a partir de uma relação, não apenas, de desigualdade (qualquer que seja e os modelos 

reais, factuais, empíricos), como, ainda mais, dissimétrica. Que os modelos de teoria 

política e de secularização não resolveram plenamente esta questão, como, sobretudo, 

colaboram com o agravamento da dominação. Pelo fato do Estado Moderno ser 

secular que parece ter se agravado a dominação a partir de uma Razão 

instrumentalizada.  

Por outro lado, a imputação de um dever-obedecer traz em si a potência da 

resistência, mais ajustadamente em Norberto Bobbio, “o direito de resistência” 

(BOBBIO, 2000c, p. 253). Por esta via, então, não estaremos apenas inscritos numa 

escolha binomial entre o Estado-potência e a salvaguarda das massas oprimidas 

ignorantes, mas abre-se aqui a visada de um direito de resistência autodeterminado 

por aqueles que estão à periferia do poder. A resistência faria mover, e isto torna-se 

notável, desde o centro do poder, a lei e a norma legal, para um espaço de “oposição 

extralegal (em relação ao modo com que é exercida) e deslegitimante (em relação ao 

objetivo final)” (BOBBIO, 2000c, p. 253). O que nos permite pensar que a resistência 

seja contrária à obediência, esta que há de ser entendida como um comportamento 

passivo diante da norma legal, enquanto que a “resistência compreende todo 

comportamento de ruptura contra a ordem constituída, que coloque em crise o sistema 

por seu próprio produzir-se [...]”, ainda que “não o coloque em questão.” (BOBBIO, 

2000c, p. 253-254). 

 Desde Tomás de Aquino, como sinalizamos anteriormente, que o direito de 

resistência estaria legitimado diante de um exercício abusivo do poder, ou o exercício 

de um poder não legítimo, pondo em operação a diferença entre um poder legal e um 

poder legítimo, o que torna o dispositivo de resistência pré-moderno, de ordem 

religiosa, tendo em vista uma virtude que o príncipe não se espelhou. Não nos 

importam aqui as formas como as tiranias (BOBBIO, 2000c, p. 256) do exercício 

ilegal e ilegítimas foram equacionadas pelas vias do Estado de Direito Democrático. 

Mas, grosso modo, privilegiou-se a constituição de dispositivos legais positivados que 

definem o exercício do poder e a eletividade dos governantes que determinam as vias 

de acesso ao poder e as avaliações constantes dos governantes pelos governados. Mas, 

afora este trabalho de produção de modos de contenção do poder, nos diz Norbert 

Bobbio, que “Max Weber [...] como bom conservador, e realista desencantado como 

de hábito são os conservadores com aspiração religiosa, viu avançar [...] a era do 

domínio dos aparatos burocráticos; não o enfraquecimento, mas sim o fortalecimento 
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do Estado” (BOBBIO, 2000c, p. 258). O poder e o contrapoder menos realizam uma 

síntese e mais parece que multiplicam os dispositivos, aqueles que visam a 

neutralização do inimigo, como num conflito clausewitziano. 

 O embate entre o poder e o contrapoder, nas formas de resistência, segundo 

Norberto Bobbio, se fazem hoje respeitando as seguintes os seguintes protocolos: 1o) 

a resistência seria não mais individual, como objeções de consciências que 

remontariam a heranças religiosas, mas coletivas; 2o) não visariam derrubar formas de 

Estado, mas derrubar formas de sociedades, nas quais as instituições políticas são 

internas a elas; 3o) não se buscam mais formas de resistência justas, mas aquelas que 

correspondem aos cálculos de eficácia política (BOBBIO, 2000c, p. 261). Neste 

ponto, que devemos separar as ações de resistências violentas e as que se negam a 

elas, as revolucionárias 551  e as desobediências civis pacíficas. De um lado, as 

revoluções de inspiração jacobina e, em larga medida, em Robespierre, que tem como 

meio a violência, de outros movimentos não violentos inspirados em Thoreau, 

Tolstói, Gandhi e Luther King. Se, no modelo que passa por Maquiavel, e chega nos 

revolucionários, há uma nítida diferença, distinção entre aquilo que é permitido, e 

mesmo esperado para o poder de Estado (ou aqueles que pretendem tomar o poder) 

como um cálculo que passa pela violência extremada (ultima ratio) e a mentira, como 

razões de Estado, o modelo de resistência pacífica que tem em Tolstói e Gandhi seus 

protagonistas, não haveria uma diferença entre os limites éticos do poder político e do 

privado, do homem coletivo e do indivíduo (BOBBIO, 2000c, p. 262). No sentido 

gandhiano:  
uma sociedade que nasce da violência não poderá prescindir da violência 

para conservar-se; o que em outras palavras significa que a não-violência, 

mais do que a violência, serve para a realização do objetivo último [...] uma 

sociedade mais livre e mais justa, sem oprimidos e sem opressores [...] A 

não-violência como a única alternativa política (reparem bem, política) à 

violência do sistema (BOBBIO, 2000c, p. 263). 

 Neste momento, podemos abrir um breve parêntesis e lembrar a proposição 

ou, talvez, o diagnóstico sem a inclusão do prognóstico de Jacques Rancière. Em “O 

                                                        
551  Neste ponto poderíamos lembrar John Gray que aproxima os movimentos revolucionários de 
tradição jacobina e marxista, com os fundamentalismo islâmicos. Ambos herdeiros de certo Iluminismo 
radial de fundamento monista, que preconizam o uso de violência revolucionária para promover 
mudanças sociais profundas (GRAY, 2004). Podemos perceber uma proximidade em Norberto Bobbio, 
quando diz: “A coisa é bastante óbvia para o partido revolucionário cuja teorização tem por matriz uma 
doutrina realista, no sentido maquiavélico da palavra, como aquela marxiana e mais ainda leniniana 
(Segundo a qual o fim justifica os meios)” (BOBBIO, 2000c, p. 262). 
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desencantamento” (RANCIÈRE, 1996), o autor propõe que na antiga Grécia a classe 

política (os aristocratas) e a classe econômica (os ricos) estabeleceram uma forma de 

dominação política que excluía o demos: a classe sem classe, a classe dos 

desclassificados, dos à margem do reconhecimento político552. Diríamos que o demos 

ou, mais propriamente, o laicato figurava-se, como numa lógica aristotélica, como o 

terceiro excluído do poder, sobre os quais, todavia, aqueles exerciam o poder na Pólis. 

Em sintonia com esta ideia, Jacques Rancière nos propõe a leitura em “O ódio a 

democracia” (RANCIÈRE, 2014) que esta forma de exclusão do poder, que garante, 

contudo, seu exercício, continua ativo (diríamos) por aqueles que violentam o laicato, 

não apenas excluindo-os do ordenamento que visa a justiça e o bem comum, mas os 

relegam a uma certa invisibilidade legitimada pela suposta ignorância e inabilidade 

das periferias.  

Também Giorgio Agamben faz notar esta relação perniciosa entre o Povo 

como conceito falacioso que visa agregar uma população num dado território sujeito a 

um poder soberano e o “povo entendido como classe excluída” (AGAMBEN, 2015b, 

p. 36). Tudo ocorreria como se houvesse, nos diz Agamben, uma oscilação entre o 

povo como “corpo político integral, de outro, o subconjunto povo como 

multiplicidade fragmentária de corpos necessitados e excluídos” (AGAMBEN, 

2015b, p. 36-37). De um lado, estariam os cidadãos que totalizassem a soberania do 

Estado e, do outro, o resto, “os miseráveis, dos oprimidos, dos vencidos que foram 

banidos” (AGAMBEN, 2015b, p. 37). O povo “é aquilo que não pode ser incluído no 

todo do qual faz parte e não pode pertencer ao conjunto no qual já está desde sempre 

incluído”, ou seja, nos termos agambenianos, o povo é o homo sacer, aquele não é 

sagrado, isto é, incluído na parte cidadã e não é profano, ou seja, aquele que estando 

fora da fronteira da civilização toma-se como bárbaro, como delinquente, como 

inimigo. Fechamos os parêntesis. 

   Retornando a Norberto Bobbio e a resistência civil não violenta, aquela que 

descontinuaria com a circularidade fundante do poder coercitivo e violento, 

busquemos as diferentes maneiras de resistência. Teríamos uma resistência exercida 

                                                        
552 Não é de somenos que lembremos a lembrança da ordem social, para evitarmos dizer ‘política’, da 
Idade Média com as “duas espadas”, a do Rei e a do Papa. Ainda que estas duas não sejam sinônimas 
das ordens civis e econômicas, mantém, sobretudo, a relação do “laikós” com poderes binomiais que 
confluem, confundem-se, em seus corpos. 
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em um fazer, como inobservância de uma lei553, assim como podemos resistir ao não 

fazer o que nos é pedido, por meio da omissão ou abstenção554. Também haveríamos 

de notar a diferença entre não fazer e o fazer o oposto ao que se requer, e, em alguns 

casos, o fazer estritamente o que é requerido555. Estas diversas formas de resistência 

não-violenta estariam marcadas por suas especificidades próprias, contudo: 
mesmo com suas diferenças, essas várias técnicas têm em comum o fim 

principal que é muito mais aquele de paralisar, neutralizar, impor 

dificuldades ao adversário, do que aniquilá-lo ou destruí-lo; tornar difícil ou 

mesmo impossível a realização do objetivo de outrem, mais do que 

perseguir diretamente o objetivo de destruí-lo. Não ofendê-lo, mas torná-lo 

inofensivo. Não contrapor ao poder um outro poder, um contrapoder, mas 

tornar o poder inoperante (BOBBIO, 2000c, p. 264) 

Aqueles que não podem ser incluídos, o resto não contabilizável, os que nem 

estão entre os cidadãos e nem entre os bárbaros, não são amigos e nem inimigos, não 

estão dentro e nem fora, contudo, são cidadãos-barbarizados, amigos-inamistosos, 

liame social os quais podem encontrar em si a liberdade de ser-não-ser e ser. 

 

5.3 Liberdade e diálogo social na autenticidade 

 

Tomemos como referência o texto de Charles Taylor, “Ética da autenticidade” 

(TAYLOR, 2011), a fim de pensarmos em possibilidades de trabalhar a 

autorrealização de uma autenticidade individual, enquanto nos situamos socialmente. 

O autor inicia seu texto buscando enumerar três causas daquilo que chama de mal-

estar da modernidade, isto é, uma característica de nossa era na qual experimentamos 

uma sensação de declínio, enquanto a civilização continua a se desenvolver. A 

primeira causa seria o individualismo, entendendo que, enquanto pode ser tomado 

como uma das grandes conquistas da modernidade, é, também, algo que age no 

sentido da fragmentação da sociedade556. Lembra-nos de que, no passado, a partir de 

                                                        
553 Caso pudéssemos dizer que há uma norma social que limita o acesso de certos grupos sociais a 
certos espaços na Cidade, então os chamados “rolezinhos” seriam um tipo de resistência ativa desta 
forma, um acesso a lugares limitados. 
554 Norberto Bobbio nos oferece o exemplo do não pagamento de impostos e a negação ao serviço 
militar obrigatório (BOBBIO, 2000c, p. 263). Poderíamos ampliar para a negação do voto obrigatório, 
e no sentido religioso, a não observância dos códigos morais prescritos pela religião. 
555  Em que os executantes de serviços ou atividades profissionais, ao realizarem suas atividades 
segundo os requisitos normativos causam lentidão e sobrecarga. 
556  Neste ponto, gostaríamos de lembrar as conclusões de Slavoj Zizek sobre o individualismo 
contemporâneo: “Com frequência se diz hoje em dia, por conta de nossa exposição nas mídias, pela 
cultura das confissões públicas e os instrumentos de controle digital, que o espaço privado está 
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uma cosmologia articulada em torno da ideia de Grande Cadeia do Ser, havia uma 

ordem fixa que determinava a cada um seu lugar no mundo, definindo o papel e seu 

estrato social, ao mesmo tempo que integrava cada parte no todo. No entanto, o 

desencantamento do mundo e a liberdade moderna produzem uma ruptura com esta 

harmonia cósmica.  

O indivíduo moderno já não coparticipa daquele sentido do mundo, de um 

propósito divino para a criação, antes, “as pessoas perderam a visão mais abrangente 

porque se centraram na vida individual. A igualdade democrática [...] orienta o 

indivíduo para si mesmo” (TAYLOR, 2011, p. 13). Este indivíduo moderno volta-se a 

si mesmo como autocentramento, portanto, menos preocupado com os demais e a 

própria sociedade como um todo. Assim, os modernos, não encontrando um centro 

exterior a si, partilham de um mundo descentrado, ou indivíduos autocentrados. Este 

autecentramento de incontáveis indivíduos pode redundar em relativismo moral ou 

em subjetivismo radical. 

A segunda causa do mal-estar seria a “[...] primazia da razão instrumental [...] 

o tipo de racionalidade em que nos baseamos ao calcular a aplicação mais econômica 

dos meios para determinado fim. Eficiência máxima, a melhor relação custo-

benefício, é sua medida de sucesso [...] ” (TAYLOR, 2011, p. 14). As ordens, as 

justificativas racionais, as legitimações devem comportar em algum grau um cálculo 

racional de custos, de rentabilidade, de qualidade (traduzidas em termos 

quantificáveis), de quantidade (volumes brutos, estatísticas, probabilidades e mesmo 

risco e incertezas), de produtividade, de eficiência e de eficácia. Devemos salientar 

que a razão instrumental se impõe não apenas por meio de cálculos econômicos e 

financeiros, mas também nas estatísticas, nos cálculos de probabilidades, na 

identificação numérica de indivíduos, nos votos democráticos, nas traduções de 

qualidades em quantidades, etc., coisas estas que já apontamos em momento anterior. 

A mesma racionalidade que parece legitimar um modelo econômico, também pode 

justificar projetos de pesquisa (LYOTARD, 2010). Como consequência  as escolhas 

se tornam como que condicionadas pelo individualismo e pela racionalidade 

                                                                                                                                                               
desaparecendo. Deveríamos contra-atacar este lugar comum com a afirmação oposta: o espaço público 
como tal é que está desaparecendo […] os exibicionistas  invadem o espaço público, ainda que aqueles 
que se apresentam nus na rede se mantêm em espaço privado e apenas o ampliam para incluir-nos […] 
estão privatizando o espaço público em um sentido que é muito mais ameaçador que a privatização 
econômica” (ZIZEK, 2014, p. 153). 
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instrumental, o que, por fim, pode impor que se perca graus de liberdade (TAYLOR, 

2011, p. 18). 

O individualismo e a racionalidade instrumental, que podemos dizer traduz-se 

por meio de uma linguagem do cálculo, fazem com que, de um lado, as forças do 

Estado e do Mercado apresentem-se como que inelutáveis e, de outro, fragmente, de 

tal modo a sociedade em indivíduos isolados, que este se torna apático e atomizado. 

As escolhas dadas aos indivíduos como que se submetem ao cálculo, assim como aos 

limites impostos pelo Estado e pelo Mercado, restando pouco espaço para sua prática 

efetiva, que por vezes será submetida aos discurso de especialistas. Assim, diz-nos 

Charles Taylor, “[...] são três mal-estares modernos [...] o primeiro medo é sobre o 

que poderíamos chamar de perda de significado, o enfraquecimento dos horizontes 

morais. O segundo diz respeito ao eclipse dos propósitos diante da disseminação da 

razão instrumental. E o terceiro é sobre a perda da liberdade” (TAYLOR, 2011, p. 

19). Mas haveremos de adiantar que, para o autor, não se há de negar ou expurgar tais 

mal-estares, como se pretendêssemos retornar a um tempo e espaço sem as conquistas 

modernas, a saber, o indivíduo e a razão instrumental. Antes, fazer com que tais 

forças ajam em prol da autorrealização. 

Se, de um lado, nos deparamos com este indivíduo atomizado, por outro, o 

autor busca confrontar tal fechamento e o concomitante relativismo moral, assim 

como o subjetivismo, com certa transcendência do self, isto é, aquelas preocupações 

de caráter religioso, político e histórico (TAYLOR, 2011, p. 24). Se a autorrealização, 

proposta por Charles Taylor, implica certa fidelidade a si mesmo (TAYLOR, 2011, p. 

25), por outro, rejeita o relativismo moral e o subjetivismo, ao “ignorar tudo o que 

transcende do self: rejeitar o passado como irrelevante, ou negar as exigências da 

cidadania, ou as responsabilidades de solidariedade, ou as necessidades do meio 

ambiente” (TAYLOR, 2011, p. 33). Os  horizontes partilháveis e comungáveis, são 

contrapostos ao relativismo e ao subjetivismo visando romper aquele fechamento do 

self, a partir do qual qualquer coisa torna-se igualmente válida ou apenas e tão 

somente o ideal pessoal é válido. De um lado, visa manter a liberdade do indivíduo e 

sua autorrealização, de outro, transcender este self autocentrado numa abertura ao que 

o transcende. 

A abertura aos horizontes de sentidos não elimina a liberdade 

autodeterminante, mas a ratifica, pois que em tal operação da liberdade há a exigência 
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da ruptura com as retenções que as imposições externas impõe ao indivíduo 

(TAYLOR, 2011, p. 37). Para Charles Taylor, cada indivíduo: 
tem um jeito original de ser humano. Cada pessoa tem a própria ‘medida’ 

[...] Há certo modo de ser humano que é o meu modo. Sou convocado a 

viver deste modo, e não imitando o de outro alguém. Mas isso confere uma 

nova importância a ser verdadeiro para si mesmo. Se não sou, eu perco o 

propósito da minha vida, perco o que ser humano é para mim (TAYLOR, 

2011, p. 38). 

Desta maneira, cada um de nós teria um compromisso consigo mesmo, 

encontrando, assim, sua própria realização (TAYLOR, 2011, p. 39). 

Contudo, a fim de escapar do fechamento em si mesmo, do relativismo e do 

subjetivismo inerente a este fechar-se, há de se evocar o caráter fundamentalmente 

dialógico do humano, este que é inerente à vida humana moral (TAYLOR, 2011, p. 

42). Esta condição humana do humano pode ser exemplificada no aspecto mais 

elementar da obtenção da linguagem, como um fato social. Se, de um lado, como nos 

fala Hannah Arendt (ARENDT, 1993b, p. 134), falamos a língua materna, de outro 

haveremos de autorrealizar nossa identidade por meio de certa liberdade do uso desta 

linguagem. A autorrealização de nossa identidade implica na liberdade e no diálogo, 

concomitantemente e, certamente, de maneira conflituosa. Se, de um lado, temos um 

compromisso com nossa originalidade, por outro, esta se dá dialogicamente, assim, 

“[...] nos definir, determinar em que nossa originalidade consiste [...] temos de tomar 

como pano de fundo algum sentido do que é significativo. Definir-me significa 

encontrar o que é significativo na minha diferença dos demais” (TAYLOR, 2011, p. 

45). A autodeterminação, ou, a autenticidade da identidade autorrealizada assume 

“importância em contraste com as circunstâncias de inteligibilidade. Chamemos isto 

de horizonte” (TAYLOR, 2011, p. 46). 

Tal autenticidade deve ser assumida diante do fato de que “horizontes são 

dados” (TAYLOR, 2011, p. 48) e que “não pode ser definida de maneira que 

colapsem horizontes de significado” (TAYLOR, 2011, p. 48) O significado, que é um 

horizonte dado, é definido pelas questões importantes, as quais transcendem o self. A 

identidade é tanto inerente à busca de originalidade, de um compromisso consigo, 

como, também, demanda reconhecimento ou um horizonte de significados dados e 

que transcendem o self. A liberdade de autorrealização encontra sentido neste 

horizonte, nesta transcendência ou, nas palavras do autor:  
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[...] não existe algo como geração interna, entendida monologicamente [...] 

O meu descobrir a minha identidade não quer dizer que a trabalho em 

reclusão mas que a negocio através do diálogo, parcialmente exposto, 

parcialmente internalizado, com outros. [...] Minha própria identidade 

depende crucialmente de minhas relações dialógicas com os outros 

(TAYLOR, 2011, p. 55). 

De um lado, a originalidade da autenticidade, de outro o reconhecimento. 

Desta maneira, a partir de Charles Taylor, podemos pensar numa autorrealização da 

identidade referenciados en horizontes de significado, o que requer que 

reconheçamos, também, certo direito na igualdade de diferenciação (TAYLOR, 2011, 

p. 59-60). Assim, a autorrealização diferencial que compartilha horizontes de 

significação torna o que antes era uma transgressão, um heresia, num fato legítimo de 

identificação autorrealizada (TAYLOR, 2011, p. 65). A questão importante para nós é 

que de um lado buscamos a liberdade da autenticidade e de outro transcendemos o 

self no encontro de horizontes de significado e de reconhecimento.  Mas, de qualquer 

forma, a autorrealização rompe com os modelos predeterminados de identidade, dadas 

pela tradição, assim como critica a hipótese de inelutabilidade diante do Estado 

burocrático e do Mercado. Antes, a autorrealização da identidade requer rearticulação 

de significados. 

Acompanhando ainda Charles Taylor, devemos notar que: 
Se nos tornarmos nós mesmos ao expressar o que somos, e se o que nos 

tornamos é por hipótese original, não baseado no preexistente, então, o que 

expressamos não é uma imitação do preexistente, mas um criação. Julgamos 

a imaginação como criativa [...] Minha autodescoberta passa por uma 

criação, pelo fazer de algo original e novo. Forjo uma nova linguagem 

artística [...] e, através disso e somente disso, eu me torno o que tenho em 

mim pra ser. A autodescoberta requer poiesis, fazer. (TAYLOR, 2011, p. 

69). 

  Uma autorrealização criativa de sua originalidade, ou, autenticidade original, 

como nos diz o autor, “envolve revolta contra a convenção” (TAYLOR, 2011, p. 72). 

Conforme nos dirá mais adiante: 
a autenticidade (A) envolve (i) criação e construção, assim como 

descoberta, (ii) originalidade e, frequentemente, (iii) oposição às regras da 

sociedade e mesmo potencialmente ao que reconhecemos como moralidade 

[...] também é verdade [...] que (B) requer (i) abertura aos horizontes de 

significado (vista de outro modo a criação perde o pano de fundo que pode 
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salvá-la da insignificância) e (ii) uma autodefinição no diálogo (TAYLOR, 

2011, p. 73). 

Ainda que devamos manter a distância requerida entre Charles Taylor e 

Giorgio Agamben, não é difícil perceber mais do que um simples tangenciamento da 

autenticidade com a profanação. Poderíamos pensar em um elemento profanatório na 

autenticidade, quando salienta ruptura com as regras dadas, mas a assunção de 

horizontes de significados que produzem reconhecimento. Também não estamos 

longe de certa negação da dívida fundamental, conforme a leitura de Zizek, aquela 

que nos permite perceber um projeto de autenticidade que passa por um momento de 

liberdade do indivíduo. 

Há, neste ínterim, a requisição de um exercício da liberdade como crítica 

daqueles ordenamentos que se apresentam como necessários, inexoráveis, como tais e 

sem os quais não poderíamos viver. A autenticidade reclamaria certa profanação dos 

dispositivos, ou uma liberdade de uso que empurra os limites e, ao transpor fronteiras 

dadas, não as reconhece. Todavia, o faz não no sentido de sua abolição,  extermínio 

dos horizontes de sentido, mas sua ressignificação. O que ocorre é mais a inclusão do 

laicato, do povo, da parte excluída no processo criativo de produção de justiça que 

toma em seu movimento a liberdade individual, porém, não absolutizada como 

liberdade negativa. O universo aberto e infinito dos modernos há de ser percebido 

dentro do horizonte de sentidos, flexível, no qual a liberdade de autorrealização 

encontra o espaço da autenticidade. O que há de ser questionado é o próprio horizonte 

de sentidos, dado externamente ao self, mas que oferece as condições de possibilidade 

de autorrealização. O que há de ser questionado é o horizonte de sentidos que abre a 

possibilidade de uma autenticidade que escape ao inexorável. 

Neste ponto, podemos retornar ao trabalho de Francis Wolff, “A invenção 

materialista da liberdade” (WOLFF, 2002), no qual busca segregar e articular os 

“diferentes sentidos da palavra ‘liberdade’” (WOLFF, 2002, p. 15). Para tanto, nos 

propõe uma “tríplice divisão dicotômica” (WOLFF, 2002, p. 17), a fim de que 

possamos entender tais sentidos e o espaço próprio da liberdade. A primeira divisão 

de sentidos se dá entre a liberdade de direito e a liberdade de fato. 

O primeiro sentido de liberdade, de direito, por sua vez subdivide-se em 

liberdade de direito político, cujo sentido está na “ausência de coerções externas – as 

interdições e as obrigações – nascidas do Estado, da coletividade ou da sociedade” 

(WOLFF, 2002, p. 16). As liberdades estarão determinadas por aquilo que podemos, 
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ou não, fazer segundo as normas gerais que regulam as relações entre os indivíduos. 

O segundo sentido para a liberdade de direito está na liberdade de direito jurídica, que 

distingue o homem livre do escravo e/ou do preso. 

Distintamente ao sentido de liberdade de direito, é-nos apresentado o sentido 

de liberdade de fato. Se a primeira dicotomia nos permite pensar no que nos é 

permitido fazer, a liberdade de fato nos leva a questionar o que nos é possível fazer, 

ou pensar, ou querer, etc. Se a liberdade de direito trata das limitações extrínsecas, ou 

das restrições normativas, legais, sociais, comunitárias, a liberdade de fato diz 

respeito às limitações intrínsecas557.  

A liberdade de fato há de nos oferecer outra divisão, entre a o fazer e o querer. 

A primeira desta dicotomia, a liberdade de fato de fazer, trata dos recursos para tanto, 

quer sejam estes econômicos, físicos, culturais, etc. Não se trata mais de ter o direito 

legalmente constituído de ir e vir, por exemplo, mas que haja recursos para tanto: 

financeiros, logísticos, de saúde, etc. Se a liberdade de direito traz consigo certa 

pretensão de tratamento homogeneizante para todos os indivíduos, ou mesmo, 

visando maior equidade, a liberdade de fato de fazer distinguirá aqueles com recursos 

para exercê-la mais plenamente, daqueles com menos recursos ou mesmo ausência 

destes, para tanto. 

Contudo, diz-nos Francis Wolff que ter os direitos e os recursos não totaliza a 

suficiência para que possamos ser livres, pois ainda haveremos de querer isto ou 

aquilo, querer fazer escolhas. O querer, por sua vez, pode ser obstacularizado quer 

pela “força das pulsões, a violência do desejo ou a cegueira das paixões”, quer pela 

ausência daquelas condições que nos permitam o exercício da escolha, isto é, “pode 

ocorrer que o que decidi eu não teria podido decidi-lo de outro modo, dadas, por um 

lado, todas as circunstâncias presentes e passadas e, por outro, tudo aquilo que fui e 

que sou (meu caráter)” (WOLFF, 2002, p. 17). Podemos, tomando suas palavras, 

reapresentar esta tríplice divisão dicotômica: 
a liberdade divide-se em liberdade de direito (política e jurídica) e liberdade 

de fato; esta divide-se em liberdade de fazer e liberdade de querer; e esta, 

                                                        
557 Por conta de especificidades, digamos, de nossa brasilidade, haveremos de perceber que parte da 
liberdade de fato de fazer está amplamente determinada por quesitos extrínsecos e não apenas 
intrínsecos, como quer o autor. As liberdades oriundas da posse de recursos econômicos e logísticos, 
por exemplo, estariam condicionadas por fatores que em medida limitada dependem dos indivíduos, 
diferentemente dos recursos relacionados ao corpo e à cultura. Mais adiante, procuraremos outras 
referências que nos permitam avaliar este deslocamento próprio para nós, por ora, contudo, basta-nos 
perceber que de um lado temos a liberdade condicionada pela norma e, de outro, a liberdade 
condicionada pelos recursos materiais. 
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por sua vez, divide-se em liberdade de determinar-se em conformidade com 

o que se quer verdadeiramente, e liberdade de querer independentemente de 

todo estado anterior (WOLFF, 2002, p. 17). 

 A despeito destes múltiplos sentidos para a liberdade, esta pode ser unificada 

por um movimento de si. Passamos, assim, de uma liberdade normativa que vai 

estender-se até a liberdade de recursos e esta, por sua vez, até a possiblidade de “ter o 

espírito livre [...] Esta progressão implica a passagem de um sentido a outro daquilo 

que sou, uma definição cada vez mais essencial desse ‘eu’ livre, como um núcleo 

puro em mim” (WOLFF, 2002, p. 17). A liberdade, primeiramente, como o fazer que 

depende de si, de sua disposição para ser livre.  

Para além desta disposição de si, a liberdade também será um fazer que 

depende dos próprios recursos. Aqui devemos lembrar que os recursos que chamamos 

de próprios podem ser aqueles que nos foram entregues, como a língua, a cultura, o 

saber. A partir deste ponto haveremos de pensar numa liberdade “de fazer apenas o 

que depende do que sou, e não do que tenho ou do grupo social ao qual pertenço” 

(WOLFF, 2002, p. 17). Francis Wolff localiza um quarto locus da liberdade, o qual 

chama de: 
eu absoluto, independente de qualquer forma de coerção ou de limitação que 

pesariam sobre ele, nem as da sociedade, nem as de seus bens ou de seu 

corpo, ainda demasiados exteriores, nem as de seus desejos, ainda alheios ao 

‘eu’, nem mesmo [...] de seu caráter e de seu passado, de tudo que o 

constitui e o faz ser o que é no momento que age. A liberdade absoluta 

parece estar aí, nessa passagem de limite rumo à independência total diante 

da ordem do mundo, da qual meu próprio eu passado faz parte (WOLFF, 

2002, p. 17-18). 

 Estes quatro espaços de liberdade, a saber, a dependência de si, a partir de 

recursos próprios, independente dos recursos exteriores e que realize o eu absoluto, 

haverão de ser articulados com os três conceitos de liberdade de fazer. O primeiro a 

liberdade de fazer em oposição ao fazer determinado por força externa, isto é, a 

diferença entre o agir e o ser movido (WOLFF, 2002, p. 18). O segundo a liberdade 

de agir voluntariamente, por meio de escolha deliberada, desta maneira, “não sou 

apenas a causa desse ato, sou responsável por ele” (WOLFF, 2002, p. 19), o que 

implica em racionalidade no agir, assim como o caráter do agente. Neste ponto, 

segundo Francis Wolff, surge a questão de ir além da vontade, diante do ser 

responsável pelo ato.  
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 O terceiro conceito de liberdade vai além de uma ação deliberada, racional, 

responsável, e que nos permita transcender o que poderíamos chamar de essência fixa. 

Se podemos pensar no “ego” como o que sou, dado pelo passado, pela fixação de ser 

e não ser, a liberdade há de nos levar a agir independente do que sou e do que não 

sou. A liberdade é a causa de um agir responsável que me permita ultrapassar o meu 

ego, o eu que se pretende fixado e marcado pelo passado. A questão posta aqui é que: 
se afirmamos que tudo o que acontece na natureza deve poder se explicar  a 

partir de seu estado presente e dos acontecimentos anteriores, então não 

pode haver ato livre, isto é, indeterminado. Eis aí a oposição entre 

determinismo e indeterminismo, ou, mais gravemente, entre liberdade 

humana e leis da natureza [...] (WOLFF, 2002, p. 20). 

 Haveremos, então, de sublinhar, neste estrato do trabalho de Francis Wolff, as 

duas esferas, permeáveis, mas segregáveis, exteriores ao eu e interiores ao eu, ou 

extrínseca e intrínseca. Digamos que, do lado exterior, encontramo-nos com as 

coerções, com os ajustes sociais, políticos, econômicos e até mesmo físicos. Assim 

como do exterior somos dotados de linguagem, de memória coletiva, de dispositivos 

os mais diversos que interagem conosco. Há, buscando certa aproximação de 

Agamben com Wolff, nas coerções advindas do exterior, certo assujeitamento do 

indivíduo, mas no “eu absoluto” está presente uma possibilidade profanatória destas 

forças  que se apresentam como inexoráveis, por meio de uma ação livre. Mas, 

complementarmente, no lado interior, encontramo-nos com a liberdade de ser e não 

ser, aquela que nos permite profanar o ego. A liberdade de agir responsavelmente 

visando autodeterminação de si mesmo, profanando os dispositivos que limitam tal 

agir. Assim, podemos pensar num eu que não seja abstrato, indistinguível do meio-

ambiente, e nem seja determinado, situado apenas neste meio.   

 

5.4 Samba: profanação como identidade 

 

Caso nos permitamos pensar que a cultura possa ser, grosso modo, certo 

capital social partilhado, certos bens cujos valores são compartilhados por pessoas 

que formam uma dada sociedade, e que tais pessoas que compartilham este capital 

encontram nela certo reconhecimento de traços culturais comuns, então, o samba, 

como fenômeno cultural, participa, colabora e forma, de alguma maneira, a cultura 

partilhada pelos que se autodenominam de brasileiros. Não há imagem mais sintética 
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de nossa cultura comum do que um botequim, uma televisão ligada no jogo de 

domingo de uma tarde ensolarada, copos com cervejas geladas, tudo ao som do 

samba.  

Parece que todo brasileiro nasceu em uma avenida de carnaval, que seu 

primeiro choro foi a tomada de tom de um refrão de escola de samba, que a palmada 

que levou é apenas um ensaio para despertar para o ritmo festivo de todos nós. A 

biografia, a história de vida de cada um de nós traz a trilha sonora produzida por 

cuícas, tamborins, bumbos, apitos e nossa memória faz lembrar aqueles desfiles 

coloridos e majestosos, ou trios elétricos, e ainda blocos e bailes de carnaval. Até 

mesmo se cogitou, um dia, que o hino nacional brasileiro pudesse vir a ser um samba 

ufanista de nossa terra. O samba, por fim, foi, diríamos a contragosto, 

institucionalizado, deixando ritmar a força de sua originalidade festiva. 

Esta música original de nossa mestiçagem, que sincretiza o batuque afro com 

os instrumentos dos índios e a herança europeia, é, assim, inseparável do que 

poderíamos chamar de nossa partilha cultural. Música que é encontro e resultado 

improvável, conquanto únicos, na qual nos dizemos brasileiros. O samba, jovem ainda 

entre nós, cuja data de nascimento atribui-se àquela da gravação de “Pelo Telefone” 

(DONGA e ALMEIDA, 1917), em 1917, mas que, como todo bom mito, transpõe o 

tempo, assim como o marca. O samba marca o ritmo de nosso calendário anual, 

quando paramos para festejar o nosso carnaval. O samba marca o ritmo da história do 

Brasil nos séculos XX e XXI, acompanhando os eventos políticos, sociais e 

econômicos. Nosso tempo flui marcado como que pela bateria de uma escola de 

samba e nos movemos compassados por sua musicalidade festiva e jovial. 

O samba é jovem, nascido quando as tradições ainda procuravam ditar uma 

identidade nacional, um modo de ser brasileiro. O samba é mestiço, isto é, que não 

deixa de ser também branco, trazendo o estranhamento deste homem que via na 

Europa seu ideal nacional. O samba está nas ruas, está no pé, está nas mãos, o espaço 

reservado à ordem comum, do trabalho, mas que é tomado pela festa. O samba toma 

de lá e de cá, sem desfazer a tensão, fazendo destas diferenças o seu DNA. Do samba 

que queremos cantar, ou reencantar, que desejamos falar é aquele paródico e 

sincopado, cuja juventude, mestiçagem e festividade gracejam a ordem pública, com 

malandragem, sem desfazer dela, sem nela se imiscuir. O samba e o malandro, a 

paródia e a ginga, a rua e a festa: o Brasil. 
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O samba como crítica da ordem das elites, cuja eficácia está em dar voz, em 

instituir um falante na cidade, que pondo em questão a linguagem importada, passa a 

constituir nossa cultura partilhada de reconhecimento e descentramento, de equilíbrio 

instável em face do desdobramento do centro de gravidade social. O samba move-se 

desde a periferia e marca o brasileiro indistintamente, qualquer um, contudo, sem 

deixar de ser periferia. O samba do bom sujeito, o samba das boas ideias, o samba das 

periferias que vem a ser cantado pelos poetas. O samba nascido do Brasil e que ainda 

nos pode revitalizar com sua originalidade criativa e periférica. 

Pensamos mais apropriadamente o samba quando o tomamos como resultado 

de um processo de encontros e de maturação que tem no Rio de Janeiro, do início do 

século XX, seu espaço de fecundidade. O samba é o encontro da musicalidade 

europeia com a africana: da marcha (com forte influência portuguesa), do maxixe 

(como abrasileiramento da polca) e do lundu (o batuque afrodescendente). De acordo 

com Jairo Severiano, não existia e não poderia existir o samba sem o maxixe, o lundu 

e mesmo o batuque, lembrando que estas e outras influências se encontram no samba 

carioca, que, ainda agrega a poesia popular, um ritmo sincopado (SEVERIANO, 

2013, p. 69). 

Ali, naquele solo, encontraram-se o nordestino, principalmente o baiano, com 

os ex-escravos migrantes que, deixando as fazendas do Vale do Paraíba e de Minas 

Gerais, passavam a viver na Capital Nacional e a conviver com a população periférica 

daquela cidade. Sinal desta periferização urbana do samba, mas de aproximação do 

centro político, nos oferece André Diniz, quando nos fala que:  
a primeira menção ao termo samba de que se tem registro foi feita em 3 de 

fevereiro de 1838 no jornal satírico pernambucano O Carapuceiro. Mas 

samba significava tudo, menos o gênero que conhecemos hoje. No Rio de 

Janeiro, por exemplo, a palavra só passou a ser usada ao final do século 

XIX, quando ainda era ligada aos festejos rurais, ao universo do negro e ao 

‘norte’ do país (ou seja, Bahia). Nos primórdios do século XX, a literatura 

carioca já registrava com frequência a expressão samba. Cada vez mais 

distante de sua inspiração folclórica, as situações em que aparecia diziam 

respeito ao ambiente urbano e já mestiçado da cidade (DINIZ, 2012, p. 15). 

Desta fala de Diniz, salientemos alguns movimentos próprios e originais do 

samba: do ambiente rural para o urbano, do nordeste para o sudeste, da expressão 

musical folclórica para a musicalidade urbana e, por fim, de um significado que ainda 

haveremos de evidenciar, para o de música popular urbana que marca a identidade do 
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brasileiro. Outro traço importante a ser destacado nesta fala, e que nos parece estar 

ligado ao significado dado em sua origem, é a proximidade do samba com a sátira 

jornalística. Uma proximidade, diríamos, de mídia, mas não de relevância desprezível, 

dada a herança satírica-festiva que o lundu ofereceu ao samba. O samba, como o 

primeiro gênero musical de canção popular afro-brasileira, toma de herança do lundu, 

que em si traz influências de elementos musicais de origem branca e negra, a alegria, 

a sátira e a malícia, combinadas variadas formas (SEVERIANO, 2013, p. 19-20). Não 

menos chulo era considerado o gênero musical que mesclava a influência do tango 

espanhol e das polcas, com uma intensa sincopação afro-brasileira, denominado 

maxixe, termo este “proveniente de uma gíria que significava ordinário, chinfrim, 

desprezível” (SEVERIANO, 2013, p. 31). 

Talvez possamos pensar na síncope, aquela supressão de letras que possibilita 

duas palavras formar uma, ou, na música, de duas notas distintas fazer o som de uma. 

O samba é síncope quando de inúmeras influências forma uma nova que não é síntese, 

mas algo novo, que mantém a tensão e não a esgota, não integra num todo 

harmonizado. Este é um movimento que pode expressar a junção de uma cultura de 

elite, europeia, com uma cultura popular, indo-africana, e sincopar em cultura 

brasileira, mantendo a tensão e o descentramento. Do próprio samba, antes de ser este 

nome notável do qual estamos procurando nos aproximar, dizia-se chulo. Conforme 

nos lembra José Ramos Tinhorão, em entrevista dada a este autor em 1962, Getúlio 

Marinho da Silva, o “Amor”, nos diz que:  
antes de falá em samba, a gente falava em chula. Chula era qualquer verso 

cantado. Por exemplo. Os verso que os palhaço cantava era chula de palhaço 

[...] Agora, tinha a chula raiada, que era o samba do partido alto. Podia 

chamá chula raiada ou samba raiado. Era a mesma coisa (TINHORÃO, 

1998, p. 280). 

A chula que tanto nos remete à dança dos aldeões, à música folclórica, como 

também nos lembra do que é ralé, inferior. Ora, da cultura periférica poderá se dizer, 

de muitas maneiras, chula, até que alcance o status de cultura de reconhecimento 

ampliado, mas não do samba. Assim, a dança folclórica é chula e o chulo é o sem 

prestígio. Chulo, contudo, permanece um termo ambíguo, mas que sinaliza sua 

herança distanciada da música das elites dos séculos XIX e XX, as quais preferirão as 

modas europeias e, posteriormente, as estadunidenses. Jairo Severiano, por sua vez, 

nos remete ao estudioso da cultura afro-brasileira, Nei Lopes, que diz que: 
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O vocábulo (samba) é africaníssimo. [...] Legitimamente banto, das bandas 

de Angola e Congo, ‘Samba’, entre os quiocos (chokwe) de Angola, é verbo 

que significa ‘cabriolar, brincar, divertir-se como cabrito’. Entre os 

bacongos e congueses o termo designa ‘uma espécie de dança em que um 

dançarino bate contra o peito do outro’. E essas duas formas se originam da 

mesma raiz banta que deu origem ao quimbundo ‘di-semba’, umbigada [...] 

(SEVERIANO, 2013, p. 69). 

O samba em seu caldeirão original misturou o satírico, o folclórico, o festivo, 

o chinfrim, o chulo, a brincadeira, a diversão, a dança, o afro e o europeu, a música, 

com seus ritmos, melodias e poesias. À medida que perfaz a migração desde o campo 

e das aldeias até a cidade, também se moverá do folclórico para o urbano, da 

identidade ligada às etnias afro e caboclas que se misturavam aos elementos europeus, 

para uma marca cultural de reconhecimento partilhado. Sem, contudo, esgotar as 

tensões destes variados encontros. Importante notar que o samba faz o percurso 

oposto daquele que muitos estão acostumados a tratar, isto é, move-se da periferia 

étnica, cultural, social e econômica, para se misturar e contribuir para o 

questionamento destas fronteiras, e, participar da formação cultural do Brasil. Mas 

não o fez sem antes empreender um embate pela fala pública. A emergência do samba 

é o sinal da possibilidade de certo deslocamento do espaço de criação, como nos 

sinaliza Tinhorão:  
[...] enquanto o público da nova classe média emergente da fase de transição 

da economia pré-industrial, manufatureira, para amoderna indústria, se 

deixava arrear com as novidades importadas, as camadas populares urbanas 

mais baixas viviam, no mesmo período histórico, um dinâmico processo de 

grande riqueza criativa (TINHORÃO, 1998, p. 275).  

O samba, tomando referências nas palavras de Tinhorão acima destacadas, não 

é produto das elites, antes, ocorre nas periferias urbanas, mais especificamente, 

carioca. Rio de Janeiro, inicialmente capital do Império e, posteriormente, da 

República. Talvez por conta deste deslocamento da criatividade o samba tenha sido 

reprimido, sabendo que quando os negros, os mestiços e os brancos pobres saiam às 

ruas com seus blocos carnavalescos, nas primeiras décadas do século XX, eram 

acusados de malandragem e capoeiragem (TINHORÃO, 1998, p. 291), o que os 

expunha a vigorosa e violenta ação de polícia.  

Por conta dos confrontos entre a cultura importada que arreava a classe média 

e a criativa cultura popular urbana expressa pelo samba, as rodas de samba passaram a 

ocorrer em casarões alugados pelas “tias baianas”, como nos conta Tinhorão (1998, p. 
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293). Dentre as “tias baianas”, nos lembra André Diniz da mais conhecida delas, a Tia 

Ciata, liderança negra carioca reconhecida, em c asa de quem as festas perduravam 

dias, endereço famoso pela criação do primeiro samba em 1917. (DINIZ, 2012, p. 27-

28) Nestas casas de configuração longitudinal se davam o encontro de sambistas e 

que, segundo a ocupação deste mesmo espaço privado, receberam uma denominação 

própria: na sala principal e primeira, se reuniam os sambistas mais velhos e mais bem-

sucedidos da comunidade, constituindo o “partido alto”, os quais compunham seus 

sambas com versos improvisados, acompanhados pelo violão; na cozinha os mais 

jovens e urbanizados faziam o samba em coro; ao fundo, no jardim, os capoeiristas 

(TINHORÃO, 1998, p. 293). Foi entre os anos de 1916 e 1917 que, num destes 

casarões cariocas, o partido alto compôs aquele samba que marcau a origem deste 

estilo de música, que veio ser chamado de samba carnavalesco: “Pelo Telefone”. Este 

resultado criativo e marginal, periférico, que toma elementos da tradição da música 

europeia e da música africana, deixa as casas das “tias baianas”, toma as ruas e 

compõe nossa memória coletiva.  

Podemos fazer referência a alguns eventos que cooperaram para que o samba 

deixasse de ser uma música da e para a periferia e passasse a ser consumido por mais 

pessoas da classe média e da elite. Salientem-se, assim, a segunda guerra e as 

transformações da moral burguesa, que se tornaram menos rígidas quanto aos 

costumes. Também, quando comparado com o maxixe, o samba é menos sensual e 

provocativo, abrindo-se, portanto, para uma maior aceitação por parte da classe média 

e das elites. Fator preponderante foram as novas tecnologias de comunicação de 

massa, como o disco e o rádio. E destacamos a musicalidade do samba mais propícia 

ao carnaval, do que outros estilos como a marcha.  

O samba surgiu, conforme pontuamos acima, nas periferias urbanas cariocas, a 

partir do lundu, do maxixe e da polca, em encontros festivos nas casas das “tias 

baianas”, onde compositores acompanhados de violões (instrumentos das “ralés” 

urbanas), compunham seus versos de maneira pouco compromissadas com as formas 

mais estruturadas. Affonso Rodolfo de Sant’Anna observa alguns efeitos estilísticos 

do samba brasileiro daquele início do século XX, a saber:  
a. O texto não obedece à ordem métrica prefixada [...] Não tem o 

estribilho e o refrão [...] Os versos correm livremente [...] dando a 

sensação de improviso e naturalidade;  

b. A linguagem é a mais prosaica possível; 
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c. As rimas, pelo imprevisto com que se organizam, reforçam o sentido 

irônico e musical do texto [...] outro efeito [...] da música popular, é a 

utilização da paródia. Aliás, o samba por sua natureza, às vezes 

caricata, é uma atitude parodística (SANT’ANNA, 2013, p. 22-23). 

Mais adiante, nos dirá Sant’Anna que podemos “lembrar que são da natureza 

do samba a paródia e a sátira” (SANT’ANNA, 2013, p. 26). O samba é composto sem 

respeitar às ordens da métrica e nem da estrutura da música que o precedeu, com 

versos que nos oferecem a sensação de improviso e naturalidade, fazendo uso de uma 

linguagem corriqueira, mais próxima da cotidiana, mesclado com ironia e caricatura, 

da imitação que tende a ridicularizar. A fim de salientar este elemento paródico do 

samba, reportemo-nos novamente a Sant’Anna, quando diz que: 
a paródia só existe dentro de um sistema que tende à maturidade, pois é uma 

crítica ao próprio sistema [...] A paródia pressupõe elementos preexistentes 

que possam ser criticados. Por outro lado, através dela cria-se um 

distanciamento em relação a uma verdade comum e opera-se a possibilidade 

de outra verdade. Faz parte do processo de desenvolvimento de qualquer 

sistema aberto, é o instrumento de negação e assimilação dos contrários. É o 

corte com a tradição e a instauração de uma nova linguagem. Ao se destacar 

a linguagem crítica, o autor configura melhor a sua própria linguagem pela 

diferença ou inversão de significados. Sendo um efeito estético, tem 

também uma função social e se posta de uma contraideologia que critica a 

ideologia dominante (SANT’ANNA, 2013, p. 25). 

Importante notar que a paródia é uma maneira de falar, de dizer algo no 

espaço público, realçando os aspectos grotescos ou marcantes do sistema dominante, 

resistindo-o por meio de uma linguagem que menos usa da violência e mais destaca, 

faz sobressair suas contradições. A paródia, poderíamos dizer, é uma forma de 

profanar a violência dominante, a partir de uma linguagem que rompe com 

circularidade da violência. Se aproximamos a paródia da profanação, atentemos para 

o que nos diz Giorgio Agamben sobre ela: 
A definição da paródia [...] provém de uma tradição retórica que encontra 

sua consolidação exemplar no final do século XVI [...]: ‘Assim como a 

Sátira deriva da Tragédia e o Mimo da Comédia, a Paródia deriva da 

Rapsódia [...] quando os rapsodos interrompiam sua recitação, invertiam 

tudo o que havia acontecido antes... Por isso, chamariam tais cantos de 

paroidous, pois ao lado e para além do assunto sério inseriam outras coisas 

ridículas. A Paródia é, portanto, uma Rapsódia invertida, que transpõe o 

sentido do ridículo, trocando as palavras (AGAMBEN, 2007a, p. 38). 
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A paródia, neste sentido que Agamben nos oferece, é uma troca de lugar, que 

inverte, que joga o jogo do ridículo, sem esgotar o que se ridiculariza e nem de 

alcançar um fim de substituição. Toma os elementos corriqueiros da tradição comum 

e os critica, não por meio de um ataque frontal e belicoso, a fim de escapar da própria 

virulência da estrutura dominante, mas por meio de uma linguagem satírica, jocosa, 

maliciosa, malandra. A paródia requer um sistema estruturado e que, aparentemente, 

tenha encontrado certa maturidade e solidez, mas que nele se permite ver os 

paradoxos, embora negados. É dessas fendas que a paródia se vale. No caso daquele 

samba do início do século XX, a paródia se fez valer do improviso, da linguagem 

coloquial e da ironia.  

No século da burocracia e da técnica, da assimilação do indivíduo à 

produtividade industrial, ao cálculo e ao tempo marcado e abstrato, indiferenciável, o 

samba se coloca como a linguagem festiva criada pelas periferias urbanas brasileiras, 

e que, por fim, culminará numa contribuição para a identidade nacional. É possível 

que possamos perceber este confronto entre a Modernidade e o samba, entre a 

racionalidade instrumental e o lúdico, o festivo, o paródico, olhando um pouco para 

trás, escapando deste tom imediato da Modernidade. É possível, ao nos permitirmos 

um olhar mais diacrônico, isto é, menos focado apenas no presente, conjugarmos este 

olhar com o passado e, assim, percebermos nas festividades anteriores à Modernidade 

um aspecto importante da vida nas cidades e que foi, segundo algumas perspectivas, 

negadas por esta mesma Modernidade. O samba, atualizando a festividade paródica 

por meio da malandragem brasileira, ironiza a racionalidade instrumental, aquela 

voltada para a produção industrial, para a burocracia estatal, para a rotinização do 

cotidiano, presente fortemente nos tempos modernos, tomando como momento 

apropriado o carnaval: a festa, por excelência, do Brasil. 

Tomemos o samba e pensemos nas festas segundo a tradição e nas negações e 

absorções da festa na Modernidade. A festa tinha, segundo a tradição europeia, certa 

conotação de marcar o tempo, gravar uma descontinuidade e fender o contínuo 

ordenado com a presença da desordem vital. Charles Taylor, ao nos falar desta 

questão da ordem medieval e de espaços de desordem, aponta para certa tensão entre 

a ordem político-religiosa e a busca de espaços de coisas menos elevadas, que 

reclama um equilíbrio. Este equilíbrio seria buscado a partir do “Carnaval e outras 

festividades, tais como os Festivais da Desordem, ou a dos garotos-bispos, e 

similares. Esses eram períodos nos quais a ordem comum das coisas era invertida, ou 



 451 

‘o mundo virava de cabeça para baixo’” (TAYLOR, 2010, p. 64). A desordem festiva 

nos faria lembrar, comenta Taylor, de que a ordem provém do caos primitivo, que 

embora seja seu inimigo é também a fonte da energia criadora. A rotina, 

marcadamente de situações de equilíbrio e estabilidade alcançada por sociedades 

amadurecidas, consome aquela energia criativa, permitindo, ou até mesmo, 

reclamando uma dada desordem que possa renovar a ordem (TAYLOR, 2010, p. 66). 

Os desordeiros satirizam, zombam, caricaturam a ordem a fim de relembrar a todos, à 

comunidade e, principalmente, às elites, que o fim daquela comunidade não é a 

ordem, a normatividade não é sua finalidade, mas a participação comum e igualitária 

de todos nos benefícios que aquela ordem poderia oferecer. A desordem não visa 

desfazer a comunidade pela eliminação da ordem, mas ampliar continuamente a 

inclusão de todos (TAYLOR, 2010, p. 66). A festa, assim, tanto é profanação, quando 

percebemos nela a linguagem jocosa, quanto é desobediência civil, quando reclama 

do poder civil maior justiça social. 

As festividades desordeiras na Idade Média parecem retratar a presença, neste 

mundo estável e maduro, de fendas e de questionamentos. Ao tratar da História do 

ateísmo no Ocidente, Georges Minois nos fala que: 
certas formas rituais toleradas de ironia do sagrado revelam-se 

potencialmente muito corrosivas da fé. É o caso de festas desenfreadas que 

têm lugar por toda parte depois do Natal como a festa dos Loucos [...] todo 

esse chinfrim. Quando fizeram seu aparecimento na história, no século XII, 

tratava-se de festas organizadas nas igrejas por jovens padres, colocando à 

ridículo as cerimônias religiosas, gracejando da hierarquia através de certos 

ritos de inversão [...] são ao mesmo tempo toleradas como um exutório e um 

reconhecimento ao contrário da ordem social e natural [...] crescem 

acompanhadas de paródias, mascaradas, zombarias [...] (MINOIS, 2004, p. 

102). 

Estas festividades se dão nas franjas do poder clerical e nobre, e alcançam 

popularidade entre aqueles que não pertencem a estas elites. O cristianismo passa a 

imagem de certa hegemonia e homogeneidade nos estamentos nobres e clericais, 

aqueles que se beneficiam desta ordem, ao mesmo tempo que a “populaça” ainda 

guarda a herança animista e pagã das eras precedentes. E é esta “populaça”, com suas 

crenças pagãs e cristãs, que está próxima do “baixo clero”, que desordena a ordem por 

meio das festas, profanando o calendário religioso. Estas festividades retomam o 

paganismo ainda presente no Ocidente cristão, a fim de questionar a ordem que 
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pesava sobre tais populações e que não as incluía nos benefícios daquela civilização 

europeia. Conforme nos diz Minois, são estas festas populares, portanto, das 

periferias, mais do que as elaborações teóricas, isto é, as elites intelectuais, que 

minam as certezas do cristianismo na Europa. 

Se até aqui salientamos as festas como certa desordem dentro da cultura 

dominante no Ocidente, é-nos possível também pontuar esta crítica, chamemo-la 

assim, presente na cultura afro. Charles Taylor nos lembra de que o movimento 

colonial europeu suscitou nos povos africanos dominados um tipo de organização do 

“poder dos fracos” que se opunha ao “poder dos fortes” (os dominadores europeus), 

questionando assim as ordens políticas, hierárquicas e geográficas por estes 

instauradas. Propõe certa analogia desta antiestrutura do fracos que se opõe à estrutura 

dos fortes, na África, com as situações experimentadas pelas “pessoas sem poder e 

com status inferior [...] como no caso das mulheres, [...] os indigentes, os outsiders 

[...] os loucos sagrados [...] os pobres na sociedade medieval [...] ” (TAYLOR, 2010, 

p.67) na Europa. Em continuidade, entende que este confronto entre estrutura (a 

dominante que na Idade Média era exercida pela Igreja e pelo Estado) e a 

antiestrutura (operada pelas franjas do poder e pelos periféricos ao poder) libera a 

espontaneidade e a criatividade, permitindo certo reinado da imaginação, tendo em 

vista que o “poder da antiestrutura deriva ainda da noção de que todos os códigos nos 

limitam, excluem-nos de algo importante, impedem-nos de ver e sentir as coisas do 

grande momento” (TAYLOR, 2010, p. 69). 

No entanto, se desejarmos ir mais além deste rastro da festa arcaica e antiga 

presente ainda na Idade Média e ainda certa remanescência deste na Modernidade, 

devemos anotar os resquícios associados à crítica zombeteira, paródica, festiva, da 

estrutura ao “poder dos fortes” feita a partir do “poder dos fracos”, percebendo novas 

e atualizadas formas, o que nos remete a salientar outras questões. A festa não é 

expulsa da Cidade, como vimos acima, pela religião cristã da Idade Média. O 

trabalho, segundo aponta Taylor, de afastamento da festa do espaço público, daquela 

antiestrutura zombeteira, paródica e caricatureira por meio da festividade 

carnavalesca, mascarada, musical e da dança, pré-moderna por excelência, não é ação 

da religião, que a tolera e a inclui em seu calendário anual. Antes, esta parece ser uma 

busca da Razão Moderna, como nos fala o autor: “a época da Revolução Francesa 

representa, talvez, o momento no qual em um único e mesmo instante a antiestrutura 

entra em eclipse e o projeto de aplicação de um código sem fronteiras morais é 
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seriamente contemplado” (TAYLOR, 2010b, p. 71). Haveria na Modernidade uma 

tendência, pelo menos em parte de sua elite teórica, caso concordemos com as 

palavras de Taylor, de submeter tudo à Razão Moderna, ou reprimir aquelas razões 

que a ela não se submetem. Esta submissão à Razão adota diversos modos: um deles 

foi o de impor uma Religião Civil, uma religiosidade política e domesticada pela 

Razão e, no caso das festas, impuseram um calendário de festas úteis para o bem da 

sociedade civil. A antiestrutura, então, tenderia a migrar para a esfera privada, ou seja: 
um dos lugares para onde migrou a antiestrutura é o domínio privado, e as 

esferas públicas mantiveram-se fora disso. Mas isto não é tudo. O chamado 

da antiestrutura é ainda forte em nosso mundo altamente interdependente, 

tecnológico e hiper-burocratizado [...] Uma torrente de protestos contra o 

controle central, a regulamentação excessiva, assim com a tirania da razão 

instrumental, as forças da conformidade, a destruição da natureza, a 

eutanásia da imaginação, acompanharam o desenvolvimento dessa 

sociedade ao longo dos dois últimos séculos (TAYLOR, 2010b, p. 73). 

Parece-nos importante a perspectiva que nos permite atentar para os 

movimentos antagônicos, que de um lado está o poder político exercido por uma certa 

elite e de outro as franjas deste poder e aqueles que estariam excluídos dele. O “poder 

dos mais fracos”, seguindo o caminho que trilhamos, seria exercido, não pelo 

confronto belicoso, diríamos, entre facções armadas, mas pela instrumentalização e 

instrumentalidade da música e da dança, da zombaria, da caricatura, da paródia, da 

festa, do hiato. Esta maneira criativa e atualizada de enfrentamento e resistência, por 

meio da festa musicalizada e dançada, chinfrim, da ralé, não visa revolucionar a 

Cidade, porém, ao reatualizar a origem criativa, ampliar benefícios. É, em larga 

medida, o confronto entre a conservação e a mudança, contudo, não apontando para 

uma mudança revolucionária, mas, como dissemos, buscando a ampliação dos 

benefícios da ordem política. É o confronto entre aqueles que um dia moveram a 

Cidade em prol da mudança, mas que agora não desejam perda do poder e aqueles 

que não foram igualmente beneficiados pela instituição do poder político. Então, a 

festa, e pensamos no samba, poderia ser pensada aqui como a antiestrutura que visa 

mudança, pela via democrática (uma vez que estamos falando em ampliar o poder, 

estendendo-o ao “demos”, ao povo), em prol da ampliação dos benefícios a um maior 

número de pessoas na Cidade, contra a estrutura que visa a conservação do poder. 

Voltemos ao samba, pensando nele como o momento em que o periférico, 

chulo e ralé ganha peso específico, gravidade, por meio da voz festiva e miscigenada, 
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propalada pelas ondas do rádio que torna públicas a inventividade e, criatividade do 

homem comum, parodiando o poder. O samba como política dos fracos, como 

movimento da periferia ao centro, sem nunca chegar a ser central, que realiza um 

dado movimento social, e político, o qual move o Brasil para um ponto mais distante 

daquele da harmonia mimética referenciada apenas na cultura ocidental. O samba, 

como voz periférica, requer uma linguagem audível, mas que desarticule a força-de-

lei.  

O samba não adota as estratégias políticas de outros lugares, como o 

revolucionário, ou a desobediência civil, antes, apresenta-se a partir de uma tradição 

que retoma e atualiza a crítica ao poder legal. O samba é festa, é hiato normativo, que 

caricatura e parodia a norma, desarticulando a força-de-lei. O samba é riso, graça, 

jocosidade, que toma distância do tom sisudo, grave, sério, reservado, aguerrido 

adotado pelo movimentos revolucionários ou de desobediência civil. O samba não é 

trabalho e nem ideologia. O samba é quando a poesia popular paródica encontra os 

ritmos misturados da África e da Europa. O samba não é Europa e nem África, fez-se 

e faz-se Brasil. 

O samba é, e aqui está a vitalidade periférica brasileira, menos um ritmo 

letrado, ou não, e mais uma estratégia não belicosa de descentrar o poder. 

Descentramento que, possuindo gravidade, move a terra do samba. O samba é o nome 

que passamos a dar a uma estratégia de participação política pela via profanatória, 

quando a periferia faz ouvir sua voz, paródica e melodiosa. A brasilidade é menos 

marcada pelo tambor, pelo atabaque, pela cuíca e pelo bandolim, e mais marcada pela 

crítica paródica e maliciosa ao poder de lei. O samba parece ser o nome deste 

movimento de contínuo deslocamento do centro de gravidade que, pelo bem e pelo 

mal, move o reconhecimento de uma cultura partilhada desde a periferia. O samba 

pode, nestes contínuos movimentos de absorção à cultura dominante, ter perdido sua 

vitalidade crítica, mas marca uma potência de produção periférica de deslocamento do 

centro de gravidade cultural a partir das periferias brasileiras. O samba é a política 

profanatória do brasileiro que sabe jogar com o poder, gracejando dele. 

O samba, como estratégia que contribui para o que podemos chamar de 

reconhecimento de uma cultura compartilhada por uma comunidade ampliada, toma 

parte nesta cultura compartilhada de ser sempre descentramento. O reconhecimento 

de uma ampliação cultural que é partilhada por uma parcela maior da sociedade em 

nada, então, traz aquela harmonia mítica entre raças, credos, culturas, classes, que 
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oblitera as tensões latentes que perpassam nossa vida comum. O samba é choro-

sorriso da periferia que se faz ouvir em seu canto. Não obstante ser lamento e festa, o 

samba como agente formador de nossa cultura partilhada pode ser pensado para fora 

do belicoso, pode sempre se renovar pelo deslocamento do centro de gravidade do 

poder cultural das elites, quando uma voz periférica toma a rua. Por isso, o samba 

ainda é metáfora válida quando pensamos em sua poesia maliciosa e no hiato do 

carnaval, na ligeireza da mulata, no passeio ritmado dos passistas, no contágio dos 

trios elétricos, na liberdade do carnaval de rua, na sincopação melódica e poética. Mas 

o samba também está nos pés do jogador que desfaz a ordem defensiva em busca do 

gol de placa, como se dançasse ao som de uma bateria. O samba é nosso sorriso que 

enfrenta duas frentes autodestrutivas da ordem e da barbárie. 

O samba é a vitalidade alegre de um povo que se faz ouvir ao som ritmado 

destas escolas que nos ensinam a sermos uma cultura da festa como estratégia para 

uma política divina. O samba é deslocamento, descentramento, é festa da Cidade558. 

 

5.5 Algumas falas sem-religião 

 

Antes de passarmos aos diálogos que o entrevistador desenvolveu com os 

sem-religião, duplamente periféricos559, e que nos é apresentado como exemplo de 

uma possibilidade de contrapoder resistente e não violento, produzido por indivíduos 

sem-religião da periferia paulistana, quando estes confrontam de maneira pacífica a 

fala dominante, devemos salientar duas questões. Primeira, sobre a existência de 

indivíduos sem-religião e segundo sobre a legitimidade dos sem-religião como 

indivíduos autodeclarados. Legitimidade esta que está imbricada com a existência dos 

sem-religião e que auxilia na explicação pela primeira questão, implicando, 

concomitantemente, na legitimidade dos sem-religião como tema de pesquisa.  
                                                        
558 Esta passagem pelo samba não implica que este quadro possa ser congelado no tempo e retido como 
forma acabada. O samba que saiu da periferia e se tornou partilha, também é o samba que, 
posteriormente possa ter sido absorvido pela cultura dominante e se tornado indústria cultural 
(tomando de emprestado o conceito de Theodor Adorno(2002)). Mas, contrariamente ao pensado por 
Adorno, aqui o bem cultural é originário das periferias e industrializado pelas elites culturais. O samba, 
assim, deixa de ser uma crítica cultural e resistência não violenta e passa a produzir capital econômico. 
Mas este fato não retira a força do exemplo, da profanação, apenas salienta o que antes já enfatizamos: 
que a Hestia do oikós torna-se Hestia Koiné, enquanto a oikonomia transmuta-se em economia. O que 
exige novas formas de resistência profanatória. 
559 Tanto estão nas periferias de São Paulo, quanto estão nas periferias da religião. Lembramos que na 
vinda do Papa Francisco ao Brasil em 2013, em momento algum o Sumo Pontífice vem menção, ou 
voltou sua fala a estes invisíveis do poder, inclusive da religião, conforme buscamos mostrar em outro 
lugar. (NICOLINI, 2013) 
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A negação da existência dos sem-religião se torna precisa quando alguém 

poderia questionar a impossibilidade de definição ou mesmo nomeação de indivíduos 

dispersos que não formam uma consciência religiosa homogênea. Procura-se negar os 

sem-religião negando a existência de um núcleo ideológico ou um grupo social com 

certa identidade. Tal pretensão de matiz essencialista guarda seus paradoxos e 

impossibilidades. 

A mesma lógica de caráter essencialista ou nominalista que nos quer impor 

uma definição ou um nome necessários para a existência de algo que se nos apresenta 

empiricamente, traz consigo, quando o tema são os sem-religião, em contraposição 

aos com-religião, um paradoxo. Tal podemos constatar quando nos deparamos com a 

questão: “o que é religião?”. Ora, caso haja a exigência essencialista, para que alguém 

possa estudar a religião deveria dizer primeiramente, de maneira clara, precisa e 

inequívoca, o que é a religião, e, assim, conceituar este nome genérico, retirando-o do 

sombrio e obscuro espaço da não-definição. Em outras palavras, deveríamos isolar a 

religião de outros nomes (como a ciência, as artes, a cultura, a política, etc.) e 

identificarmos um conceito ao nome, que pudesse ser claramente distinguido dos 

demais. Tal movimento suportaria toda pesquisa sobre a religião. Indo além deste 

ponto, para que alguém possa dizer sobre sua religião, respondendo às questões de 

pesquisa posta por um cientista qualquer, deveria ter claro para si o conceito a que se 

reporta quando proclama este nome. Quer esta clareza seja própria do falante, quer 

seja oferecida pelo cientista, com sua anuência. Tanto o pesquisador, quanto o 

religioso deveriam saber do que estão falando: o conceito e a definição do nome dado 

à coisa.  

Contudo, sabemos que não existe um conceito consensuado sobre o que é 

religião e que este debate a muito já foi questionado, sendo assunto de ideólogos que 

se aplicam a segregar e a buscar submeter o modo de vida do outro a seu modo credo 

superior. Desta maneira, se não há um conceito que defina o que seria a religião, 

então, aqueles que se aferram na relação estrita entre o nome, o conceito e a coisa, 

deveriam dizer que “não há religião”. Mas também deveriam dizer que “não há 

ciência”, como “não há arte”, e, tal qual apontamos no primeiro capítulo, não haveria 

a liberdade, a tolerância, a justiça, etc., assim como não haveria a verdade. Para nós, 

esta questão é ainda mais problemática, pois somos daqueles que buscam 
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conhecimento, com pretensão de verdade, sobre este duplo impeditivo: “não há 

ciência” e “não há religião”560.  

Devemos nos lembrar, aqui, do debate em torno do conceito de verdade e 

salientar os impasses diante do fundacionismo epistêmico quando da tentativa, 

frustrada, de busca de alguma definição conclusiva. A verdade, conforme nos aponta 

Paulo Ghiraldelli Jr., no prólogo do texto de Donald Davidson, “Ensaios sobre a 

Verdade” (DAVIDSON, 2002), menos é afirmar aquilo que uma coisa é, e negar o 

que tal coisa não é, e mais se torna o consenso de especialistas em torno de um nome 

e seu uso na linguagem comum entre eles. A ciência há de ser aquilo que uma 

comunidade linguística de especialistas diz que é e concorda no uso comum deste 

termo. Ninguém tem uma boa e conclusiva definição de ciência, mas todos os 

cientistas sabem que estão falando ao conversarem sobre a produção de saberes e 

conhecimentos científicos.  

Se isto pode ser aceito como verossímil, plausível, caso possamos concordar 

minimamente com tal proposição, então torna-se igualmente plausível e pertinente 

dizermos que é verdade que podemos falar sobre a religião a partir de uma 

comunidade linguística. A religião vem a ser aquilo que os religiosos fazem e 

reconhecem como tal 561 . Para sabermos o que é religião devemos perguntar aos 

religiosos o que eles fazem quando estão na prática religiosa, ou conversando entre 

eles sobre religião. Fazer ciências da religião distancia-se de um essencialismo 

metafísico e busca no reconhecimento e partilha de uma linguagem comum a 

ampliação das explicações sobre aquilo que fazem os religiosos enquanto estão 

fazendo aquilo que chamam de religião.  

Se é assim sobre religião, não seria o mesmo quando estamos diante dos sem-

religião? Não deveríamos perguntar a estes indivíduos o que é que os faz 

autodeclararem-se sem religião? Este é a metodologia que subjaz ao trabalho de 

pesquisa de Christopher R. Cotter, “Sem Deus ainda que não sem nuances: um estudo 

qualitativo sobre ateísmo e sem-religião entre os estudantes da Universidade da 

Escócia.” (COTTER, 2014) Neste trabalho, no qual busca as crenças dos sem-religião 

naquela Universidade, reconhecendo o espaço aberto e não resolvido sobre os sem-
                                                        
560  Apenas um absurdo lógico matemático nos permitiria (nós os que nos dedicamos a um 
conhecimento negado duplamente) sair deste beco sem saída, pois (-C)x(-R)=CR (não ciência vezes 
não religião igual a Ciências da Religião).  
561 A questão do que seria religião é muito espinhosa, de tal modo que possa ser defensável, o que para 
o Ocidente de 600 anos atrás seria um paradoxo, uma religião sem Deus, ainda que de matriz crista, 
como propõe Ronald Dworkin (2013). 
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religião, o autor busca “não impor categorias preconcebidas sobre os informantes”, 

propondo uma aproximação de sentido quando apresenta o seguinte significado de 

sem-religião, para seus alunos: “não-religião – qualquer coisa que seja primariamente 

definida por um relacionamento distinto da religião” (COTTER, 2014, p. 3), 

excluindo deste sentido aberto os aspectos referenciados a práticas, crenças, atitudes, 

etc. Sua intensão se distancia de um agenciamento preconceituoso e permite aos 

entrevistados uma narrativa pessoal. Seus entrevistados se autodeclaram sem-religião 

e se tornam livres para descrever suas próprias narrativas de crenças. 

Esta maneira de abordar os interlocutores parte do pressuposto que estes 

indivíduos estão habilitados com uma capacidade e com a liberdade de se 

autodeterminar. Ainda mais, além da liberdade de escolhas, há a liberdade de compor 

suas crenças. Desta maneira, devemos perceber que a existência de indivíduos sem-

religião não é determinada pelo conceito essencial que um nome possa vir 

providenciar, como um Deus que nomeando as coisas instigaria os cientistas a 

descortinarem a verdade, mas a existência de indivíduos sem-religião responde a um 

reconhecimento da liberdade e da autodeterminação que há neles. Os sem-religião 

performariam uma  comunidade linguística daqueles que não se reconhecendo 

segundo uma identidade fornecida externamente, heterônoma, se autodeclaram sem 

religião. Os sem-religião existem quando indivíduos dizem ser sem religião562. 

Os institutos de pesquisa em inúmeros países do mundo (Europa, América, 

Brasil e outros lugares) estão reconhecendo a liberdade de autodeterminação destes 

indivíduos, conforme demonstramos no capítulo 1. Devemos perceber que é o critério 

empírico que impõe aos institutos de pesquisa um espaço para os sem-religião. A 

existência do quesito “sem-religião” no questionário estatístico, destes institutos, não 

é uma impostura do instituto ao indivíduo, mas uma resposta, um reconhecimento da 

liberdade e recurso presente nos entrevistados. A legitimidade dos sem-religião 

devemos encontrar na liberdade destes indivíduos em se autodeterminar como tal. 

Esta determinação livre em se autodeclarar sem-religião é um movimento que 

podemos identificar como profanação do poder, que se permite o livre uso do 

                                                        
562 Assim como a existência do culto em adoração a Baal, ou a Zeus existe se houver pelo menos um 
adorador a uma destas divindades. A posterior elaboração de ritos, mitos, lugares sagrados, crenças e 
valores vai depender da comunidade dos adoradores de Baal ou de Zeus encontrarem uma linguagem 
comum e partilhada, mas este é um momento posterior, como foram os primeiros cristãos, os 
protestantes, os metodistas, etc. Os sem-religião seriam aqueles que não buscam uma comunidade de 
crenças, ritos, mitos, lugares, etc., de uma linguagem comum que possam chamar de religião, antes, 
exercitam a liberdade de busca e composição de suas crenças, como veremos adiante. 
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dispositivo (os bens de religião) sem levar em conta as determinações da religião. Por 

outro lado, nossa pesquisa tem priorizado esta potência de falar, de autodeterminar-se, 

de usar a liberdade e compor a propriedade individual diante de uma fronteira de 

sentido. Neste trabalho privilegiamos a fala daqueles que tem sido convidado ao 

silêncio pelo poder violento.  

Assim como a existência dos sem-religião diz respeito à liberdade de um 

indivíduo em autodeclarar-se como tal, também a legitimidade desta declaração está 

no reconhecimento do pesquisador de uma potência de qualquer um em fazer uso de 

sua liberdade. Em outras palavras, é o reconhecimento do pesquisador que reconhece 

nos sem-religião das periferias paulistanas não apenas a liberdade, como a capacidade 

de compor suas crenças sem a tutela da religião instituída. Contudo, não estamos nos 

referindo a esta pesquisa e os problemas próprios que ela procura enfrentar, mas um 

conjunto de pesquisadores que reconhecendo a legitimidade da fala destes que se 

autodeclaram sem-religião, mostram-se interessados por esta questão. 

Devemos lembrar, de passagem, o trabalho de Juliana Alves Magaldi a partir 

da categoria dos sem religião (MAGALDI, 2014)563. A autora torna explícito seu 

objetivo ao distinguir os indivíduos que se declaram sem religião, da categoria de 

pesquisa “sem religião”. Traz a relevo a reticência e a resistência de parte dos 

pesquisadores em considerar os sem religião como uma categoria válida de pesquisa. 

Tal categoria teria aparecido em 1940, mas que surge como temática a partir de 1991. 

Segundo a autora, o crescimento dos sem religião trouxeram dois problemas, “de um 

lado, a inclusão nessa categoria de pessoas que abandonaram sua religião e não 

abraçaram uma nova; e de outro , a exclusão dessa categoria de pessoas que se 

declaram "sem religião" no recenseamento de1991 e que, por ocasião de Censo de 

2000 , haviam adotado uma nova confissão de fé”. (MAGALDI, 2014) 

A análise dos sem religião teria tomado como referência duas questões, ou, 

corpus teóricos, a saber, os conceitos de religião e as teorias de secularização. 

Conforme já apontamos acima, Juliana A. Magaldi também percebe o “nó górdio” 

que envolve a conceituação de religião. Diante desta impossibilidade, a autora volta-

se para a análise de alguma teorias de secularização. As teorias de secularização, 

como procuramos apontar em capítulo precedente, enfrentam uma questão chave, que 

é o do “retorno” do religioso, face seus prognósticos progressistas de abandono da 

                                                        
563 Infelizmente não nos foi possível acesso à Tese de Doutorado de Juliana Alves Magaldi, mas, tão 
somente, ao esboço inicial da pesquisa. 
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religião. Juliana A. Magaldi tanto nos relembra os paradigmas da Perda (lembrando 

Berger, Luckman, Wilson, Acquaviva e outros), os quais apontam para “a 

incompatividade entre modernidade e religião ; o fim do monopólio religioso e o 

conseqüente pluralismo religioso; a idéia de que a religião de Igreja [...] está numa 

posição marginalizada ; a privatização da religião com conseqüente perda de 

plausibilidade.” (MAGALDI, 2014) A este corpo teórico, seria contraposto o da 

“Recomposição”, tendo como principal representante Danièle Hervieu-Lèger, que 

nega o paradigma da incompatibilidade entre modernidade e religião, valorizando as 

transformações do religioso, ressaltando “o papel das manifestações emocionais 

associadas ao religioso.” (MAGALDI, 2014) Por fim, uma terceira linha teórica da 

secularização seria a de Gianni Vattimo, e sua perspectiva pós-moderna, que toma “o 

religioso como uma sombra, que se mantém presente na sociedade contemporânea, 

mas de forma espectral.” (MAGALDI, 2014) 

Em conformidade com um hábito da academia, Juliana A. Magaldi também 

adota uma leitura dos sem-religião a partir do castelo forte da modernidade, isto é, a 

partir da perspectiva secular moderna. Esta perspectiva implica em fazer uma leitura 

dos sem-religião como a negação da religião, tanto quanto a modernidade e a religião 

são contrapostas, ainda que não excludentes. Os sem-religião como negação da 

religião parece ser uma conclusão inevitável, diríamos que quase trágica, desta 

posição privilegiada que a religião tem e seu papel na própria modernidade. Contudo, 

quando adotamos uma perspectiva teórica a partir da laicidade e, principalmente, da 

laicidade de reconhecimento, podemos perceber os sem-religião de maneira positiva. 

Estes não seriam um ato reativo, mas de resistência. Os sem-religião não seriam os 

que abandonam a religião, mas aqueles que reconhecem sua igual liberdade de ser 

autônomos e reconhecem a comunidade como espaço de significados criativos e 

ativos. Olhar os sem religião nas periferias é privilegiar este ato criativo. 

 No trabalho de campo realizado por Ana Maria Stephan (2013), esta 

pesquisadora dialoga com um grupo de jovens entre 14 e 21 anos, da periferia do 

Município de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, moradores do bairro de Dom 

Bosco, local chamado de Chapadão, autodeclarados sem religião. Importante frisar 

que esta pesquisa não tinha como interesse primário estes jovens sem religião, mas a 

questão surgiu em meio aos diálogos. Estes jovens participavam, naquele momento de 

pesquisa, de um grupo musical, Reggaebem, participação esta que se dava desde o 
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ano de 2007, e, no dizer de Ana Stephan, a constância do grupo por este longo 

período de tempo pode ser sugerida pela  
busca de identidade menos fragmentada ou uma estabilidade coletiva que 

permitam o exercício de atividade que os levem a uma dimensão que não 

esteja marcada pelos preconceitos de pobres, negros e violentos. Uma luta 

contra a demonização, enfim, ou uma liturgia civil de uma religiosidade 

flutuante que impele a uma ritualização possível da experiência de 

pertencimento do REGGAEBEM. (STEPHAN, 2013, p. 90) 

 Suas identidades perpassadas pela experiência de fragmentação a que estariam 

expostos, e a resistência a tal fragmentação se daria por meio de uma estabilidade 

buscada numa partilha de um projeto coletivo. Assim, a individuação fragmentária se 

contraporia à experiência coletiva, ou, a partilha de um bem reconhecido 

coletivamente e que todos se apropriam como meio de resistir à fragmentação 

individualista da experiência moderna. Contrariamente ao que poderíamos supor, a de 

uma experiência comunitária advinda na pertença às instituições sociais, como igreja 

e escola, estes jovens buscam nos arranjos comuns reconhecidos por eles mesmos, 

resistindo ao pertencimento religioso e escolar (STEPHAN, 2013, p.93), o qual 

poderia ser agravada por uma fragmentação correlata.  

 Estes jovens não buscam identidades em pertencimentos institucionais, tal 

qual nos fala a autora, contudo, a referência a Deus, ainda que nuançada por m ato 

exclamatório ou significada numa esperança, pode vir a ser tomada em alguns 

momentos, como aqueles de crise. Por um lado um afastamento institucional e de 

outro uma referência possível. As igrejas e as escolas parecem não oferecer respostas 

ou serem colocadas como parte da respostas das demandas destes jovens. Tais 

demandas individuais e coletivas “não são satisfeitas pelos dispositivos institucionais 

(assim) eles se veem na contingência de encontrar seus próprios caminhos e contam 

nesse momento mais com ajuda horizontalizada dos colegas e de pessoas na mesma 

linha de diálogo.” (STEPHAN, 2013, p.93) Novamente aqui emerge a comunidade e a 

partilha de interesses, como uma forma de resistência às instituições que não lhes 

oferecem respostas. Enquanto as instituições se voltam para as suas próprias 

determinações de reforço e manutenção, parecem voltar suas costas às demandas 

destes jovens, os quais buscam satisfazê-las nesta partilha de demandas e bens 

compartilhados, no caso a música. 

 Os jovens em questão estão longe de uma atitude passiva ou acomodadas, 

antes, “querem mudar suas vidas”, ainda que não saibam como fazê-lo, e nesta 
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ausência de projeto suspiram um desejo que é expresso em termos de uma crença de 

fundo, dizendo: “se Deus quiser, eu vou conseguir.” (STEPHAN, 2013, p. 99) Parece-

nos que é muito pouco dizer que esta exclamação esperançosa seja de cunho religioso, 

antes, a vida deles é perpassada pela ausência dela. Conforme nos fala a autora, a 

experiência deles deve nos apontar para o fato de que são “mais do que jovens sem 

religião, era a vida sem ela...existe porém, uma sutil diferença entre jovens sem 

religião: os que não se sentem ligados a nenhuma delas, e aqueles que não querem 

falar de sus experiências religiosas.”(STEPHAN, 2013, p. 99) Certamente que neste 

ponto tangenciamos uma questão difícil, aquela que requereria separar o sentido da 

religião e da religiosidade. Se de um lado estes jovens se distanciam das instituições 

religiosas, da religião formal, fazem alusão ao um fundo de crenças, a algo que 

poderíamos aproximar a uma religiosidade, sem ser plenamente. Ser sem religião não 

implica em abandono de crenças, de trazer referencias a um fundo de crenças que 

permite uma vivencia de resistência ao materialismo restrito. 

 Se de um lado podemos perceber esta referência ao um fundo de crença, por 

outro podemos reconhecer a distância que tomam das instituições. Antes, porém, de 

reproduzirmos as falas que nos ratificariam esta renúncia à religião, haveremos de 

ratificar a renúncia igual às instituições civis, no caso a escola, conforme dissemos 

acima. A escola e a igreja têm um estatuto similar de instituições que voltando-se 

apenas para o reforço e manutenção de si, voltam-se contra as demandas destes 

jovens. As falas destes jovens são prolíficas em marcar a distância institucional. Um 

dos jovens dirá “que não quer mais ser de nenhuma religião, pois não gosta do que 

acontece nas igrejas em termos das falas dos padres e das exigências das igrejas 

evangélicas que não deixam que ele faça o que quer.” (STEPHAN, 2013, p. 104) Um 

outro dirá que não se lembra de ter ido à qualquer igreja, e mais um que teria deixado 

de ser religioso, “Pois não tinha tempo de escutar o que os pastores diziam, pois 

estava sempre preocupado em arrumar emprego e o pessoal de igreja não o ajudava 

nem quando ele quase foi preso por não pagar pensão alimentar.”  (STEPHAN, 2013, 

p. 105) As falas de cada uma deles aponta para uma perda de significado pragmático 

da religião em suas vidas, entendendo ser “bobagem”, “perda de tempo”,  “um atraso 

de vida”. (STEPHAN, 2013, pp. 105-107) 

 As religiões, no caso particular as igrejas cristãs católica e pentecostais, são 

indiferentes para estes jovens, ainda que possam demonstrar vez ou outra algum 

respeito por eles. Esta indiferença pode ser rompida, ocasionalmente, se e quando 
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“vier acompanhado de um quantum de emoção compartilhada com amigos ou com 

suas próprias representações históricas.” (p. 126) Novamente podemos constatar que é 

a partilha de um bem comum que pode oferecer sentido ou significado a estes 

indivíduos. A religião podem oferecer algo quando e se este quantum de emoção for 

reconhecido por esta pequena comunidade jovem. Se a experiência com as 

instituições apontam para a experiência de fragmentação, individualizando cada 

jovem e fazendo-o reportar ao todo institucional a quem devem se submeter e se 

identificar, os jovens resistem a esta operação voltando-se ao compartilhamento de 

um bem reconhecido por eles mesmos. Isto não significa a negação da crença de 

fundo, mas uma nova articulação, sabendo que “em situação difícil ou inesperada 

voltam-se para a busca de proteção divina.” (STEPHAN, 2013, p. 132) Voltar-se para 

Deus, que não implica na identificação religiosa, em ir a templos e ritualizar a crença, 

pois “Deus não está lá...” (STEPHAN, 2013, p. 133), como disse um rapaz. 

 Uma constatação importante, contudo, é a de que a experiência dos sem-

religião, os quais apontam para este fundo de crença, como chamamos aqui, não é 

homogênea, uniforme, modal e medíocre. Se nas identidades institucionais, quer 

sejam elas dadas pela religião ou pela modernidade (no caso a escola), fragmenta-se o 

indivíduo e impõe sobre ele uma absorção a um todo que o transcende, 

uniformizando, assim, sua identidade, institucionalizando-a, mas, os sem-religião nos 

apontam uma outra via. Questionando a uniformização dada a priori pelo todo (igreja 

ou escola), o qual se volta a favor da instituição e dá de costas para as demandas 

individuais, não as reconhecendo como legítimas, aquele questionamento permite ao 

indivíduo a liberdade de autoreconhecimento, portanto, de uma experiência de si, esta 

que votará ao encontro de outros com a mesma liberdade e que buscarão reconhecer 

bens comuns, mas não uniformes, homogêneos. Esta constatação nos permite 

entender que “...alguns adolescentes vivem mesmo sem religiões, outros são 

indiferentes, outros não falam de suas religiosidades porque não possuem a linguagem 

religiosa” (STEPHAN, 2013, p. 130), mais ainda, entender que na ausência de uma 

linguagem que dê conta destas experiências heterogêneas singulares e partilhadas, 

talvez, “declarar-se sem religião pode ser pensado como protesto e resistência.” 

(STEPHAN, 2013, pp. 133-134) 

 Tratar a questão dos sem-religião é enfrentar a dificuldade da dispersão de 

crenças de fundo, mais do que a dispersão física, ou ausência de lugar de reunião. É a 

ausência de uma comunhão de crenças que poderia colocar em dúvidas a existência 
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dos sem-religião como categoria de pesquisa legítima. Parece-nos, no entanto, que é 

como por em dúvida a Física contemporânea, desde Einstein, dada a impossibilidade 

de definir a categoria exata da luz: se é uma onda ou uma partícula. A nosso favor, 

contudo, abre-se uma possibilidade, pois os sem-religião não são fótons, antes, podem 

usar de sua liberdade individual e autodeclararem-se como tais. Ainda que os sem-

religião não formem um grupo razoavelmente homogêneo e com certa constância de 

crenças, estaria em suas declarações uma realização de uma crença laica, portanto 

moderna, a da autonomia do indivíduo. É sobre a crença nesta autonomia, isto é, 

numa liberdade de vir a ser por si, que as declarações dos sem-religião fundam sua 

legítima assertiva. Reconhecer os sem-religião é reconhecer a cidadania como igual 

liberdade de ser por si.  

 Mais do que apenas esta constatação da autonomia moderna igualmente 

pleiteada, como constata Denise dos Santos Rodrigues, “as categorias censitárias, 

como o quesito religião, tal qual os quesitos cor ou raça, são autodeclaradas.” 

(RODRIGUES, 2012, p. 1133) Negar estas autodeclarações é negar a cidadania 

àqueles que antes formavam classes esquecidas e violentadas nas sociedade. Em 

outros termos, não apenas os sem-religião são aqueles que se autodeclaram como tal, 

como também o são os que se identificam com alguma religião, com o ateísmo e com 

o agnosticismo. É a igualdade de autonomia do indivíduo, não apenas contra as 

imposturas heterônomas transcendentes, como querem alguns, mas em favor da 

liberdade de ser por si. Poderíamos, mesmo, dizer que o reconhecimento dos sem-

religião a partir do censo de 1960 traduz uma conquista de parcela da saciedade, 

conquista por legitimidade discursiva. Reconhecer os sem-religião é reconhecer a 

legítima do reconhecimento de si por si. 

 Reconhecer os sem-religião é reconhecer a flexibilidade conquistada na 

modernidade que permitiu uma maior pluralidade e o exercício da livre escolha, não 

apenas das crenças religiosas, ou da descrença atéia, como o crer-sem-identificar-se 

dos sem-religião. Denise S. Rodrigues acentua neste grupo dos sem-religião, que por 

si já sinaliza uma maior abrangência das escolhas, 
um grupo heterogêneo, composto por dois tipos diferenciados. Assim, 

encontramos: 1) ateus ou agnósticos, totalmente descrentes ou duvidosos da 

crença no transcendente, quis classificamos como indivíduos sem religião 

“sem religiosidade”;  e  2)  aqueles   que mantinham sua fé em Deus ou 

algum outros tipo de força transcendente, classificados por nós como sem 

religião “com religiosidade”. (RODRIGUES, 2012, pp.1135-1136) 



 465 

 Em nossa presente pesquisa, porém, diferentemente daquela apresentada per 

Denise S. Rodrigues, não nos interessamos pelos sem-religião “sem religiosidade”, 

mas apenas aqueles “com religiosidade”, que, segundo a autora, são os “que não 

rejeitavam o transcendente, apenas deslocavam sua religiosidade para uma esfera 

muito privada, estabelecendo uma relação particular ou mesmo íntima com suas 

representações. Isso sinalizava o desprendimento entre crenças e práticas das 

instituições.” (RODRIGUES, 2012, p.1136) Novamente aparece aqui um traço mais 

ou menos comum a estes sem-religião, o do distanciamento das instituições. Se os 

ateus e os agnósticos serão aqueles que dizem não crer e colocam em dúvida as 

crenças no transcendente, usando os termos acima da autora, podem, contudo, não se 

distanciarem da religião: identificam-se sem a crença religiosa. Mas os sem-religião 

“com religiosidade” como que partilhariam do distanciamento.  

 Esta tomada de distância, dos sem-religião, em relação às instituições 

religiosas, segundo Denise S. Rodrigues, pode variar de indivíduo a indivíduo. Para 

alguns a autodeclaração como sem-religião se dá como resposta ao um trânsito 

religioso constante e ininterrupto. Para outros está relacionado à identificação de 

crenças “transcendentais”, mas sem a identificação institucional. Há aqueles que 

integram ordens filosóficas ou místicas, mas não as consideram religiões. E, o quarto 

tipo elencado, é formado pelos que são “consumidores esporádicos de bens religiosos 

como se fossem produtos terapêuticos. Esse é, de fato, o tipo predominante entre os 

sem religião.” (RODRIGUES, 2012, p. 1137) De maneira mais comum, ou normal, os 

sem-religião “com religiosidade” compartilham de um não pertencimento 

institucional, evidenciando, para a autora, “uma secularização relativa da consciência 

acompanhada por uma crise da credibilidade nas instituições religiosas.” 

(RODRIGUES, 2012, p. 1137) 

 A crise de credibilidade nas instituições religiosas, para Denise S. Rodrigues, 

é mais frequente nas igrejas evangélicas do que nas católicas, fato este que se deve ao 

maior rigor doutrinário e moral daquelas. Assim, o afastamento destes indivíduos, 

anteriormente identificados com os cristãos evangélicos, se daria por rejeição ou não 

adaptação às regras impostas pelos líderes e grupos religiosos, assim como o 

desencantamento com o grupo. A autora nos diz que em suas entrevistas, “parte 

importante das desconversões com as quais nos deparamos foi atribuída a decepção 

com os ‘irmão da fé’”. (RODRIGUES, 2012, p. 1142) 

 Haveria, de alguma maneira, uma relação entre o trânsito religioso e este 
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desgaste institucional, quer pela via da resistência à rigidez dos grupos e líderes, quer 

pela decepção com as práticas destes grupos. Este constante trânsito, como 

salientamos acima, poderia promover nestes indivíduos uma desidentificação 

crescente, até a autodeclaração como sem-religião. No entanto, cabe destacar que este 

movimento, ou trânsito religioso, também evidencia um exercício individual, não 

apenas de busca de uma identidade , como o próprio exercício da liberdade individual 

autônoma. O indivíduo sem-religião seria aquele que realiza um exercício de si livre, 

de reconhecimento da sua igual liberdade de ser. Este indivíduo sem-religião, no 

entanto, não fica à deriva na sociedade, pois, como nos lembra Denise S. Rodrigues, 
em geral, aquele que muda de sistemas de significados também muda de 

relações sociais, redefinindo sua identidade em função do outro, de uma 

subcultura. Então, um contexto específico de aprovação de determinado 

estilo de vida torna-se indispensável, o que pode ser remetido ao caso dos 

sem religião, cujo ambiente dinâmico e de alta reflexividade possibilita seu 

desprendimento das instituições religiosas. (RODRIGUES, 2012, p.1144) 

 Não apenas o desprendimento das instituições religiosas, como o 

reconhecimento de sua autenticidade, de sua competência em escolher e configurar 

crenças, a partir de sua liberdade. Mas, devemos ir além e dizer que mais do que o 

reconhecimento de sua igual liberdade de exercício da autonomia, estes sem-religião 

o fazem no interior de um novo conjunto de relações sociais. Não é apenas 

perceberem-se indivíduos livres em suas autonomias, mas que a liberdade encontra 

espaço em relações novas, novos espaços de significado desta autonomia. Seu 

exercício leva em conta esta experiência de liberdade com o reconhecimento de ser 

em meio a uma comunidade, que, diferentemente das comunidades religiosas 

(políticas, econômicas, etc.), esta é estabelecida sem as contrições ideológicas, sem os 

formatos prévios e definidos e que determinam identificações. As novas relações se 

dão no aberto do reconhecimento mútuos de indivíduos livres.  

 Neste momento devemos salientar uma particularidade, um apontamento 

significativo para nossa pesquisa e que é sublinhada por Denise S. Rodrigues, quando 

nos diz que “o analisar dados do Censo anterior, 2000, Antoniazzi (ANTOZANI, 

apud RODRIGUES, 20012, p. 1139) percebeu que os sem religião habitavam 

predominantemente as periferias das regiões metropolitanas de cidades como Rio de 
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Janeiro, Recife, São Paulo e Salvador.” (RODRIGUES, 2012, p.1139)564 Os sem-

religião, estes que exercitam sua liberdade de autodeterminação autônoma e de 

reconhecimento do outro em novas relações sociais, são autores (mais do que apenas 

atores) sociais. São indivíduos que estão tencionando o conceito de igual liberdade 

autônoma e reconhecimento de novos espaços de relações sociais em aberto. Não nos 

parece ser por acaso o questionamento sobre os sem-religião, pois aqui não se põe em 

dúvida esta categoria, mas uma outra ainda mais inquietante: a criação cultural das 

periferias. É para a periferia que devemos atentar neste momento. 

Em investigação sobre o pluralismo religioso na periferia do Município de 

São Bernardo, em São Paulo, Dario Paulo Barrera Rivera, constatou que “no 

espaço social da periferia há muita criatividade565, no campo social, cultural e até 

econômico. Os moradores da periferia não apenas sobrevivem, mas vivem, produzem 

e se reproduzem; tanto no plano econômico material quanto no campo simbólico 

cultural.” (RIVERA, 2010, p.4) Este é um apontamento significativo que aponta, não 

apenas para o pluralismo religioso, como para a descentralização da criação cultural. 

Diríamos, acompanhando o tom de nosso texto, que haveria aqui um movimento 

bruniano (Giordano Bruno) de descentralização, contra aquela tentativa de manter em 

destaque a Revolução Copernicana, de centramento da ordem.  

 Este pluralismo religioso é acompanhado com uma oferta mais ou menos 

extensa de grupos religiosos, enquanto aponta para uma “simultânea diminuição da 

importância da religião na vida dos moradores da favela.” (RIVERA, 2010, p.9) Esta 

diminuição da importância da religião se faz notar pela crescente presença daqueles 

que se autodeclaram sem religião.(RIVERA, 2010, p. 11) Não seria de se estranhar 

que este movimento, talvez, o trânsito desde a religião até os sem-religião seja algo 

além da vivencia, produção e reprodução, mas uma ação criativa no campo cultural-

religioso destes sem-religião. Em outros termos, seria um reconhecimento da 

                                                        
564 “Resgatando dados [...] extraídos do Censo 2000, lembramos que “de um modo geral, as pessoas 
sem religião se localizam nas periferias das regiões metropolitanas”, que são áreas reconhecidamente 
de menor poder aquisitivo.” (RODRIGUES, 2009, p. 179) “Os sem religião sem religiosidade estavam 
mais presentes entre aqueles com nível superior completo ou pós-graduação. Contudo, entre os demais, 
a maior parte dos entrevistados era formada por indivíduos com religiosidade.” (RODRIGUES, 2009, 
p. 180) 
565 Podemos destacar um outro trabalho de Dario P. B. Rivera, sobre o Pentecostalismo brasileiro no 
Peru, que nos aponta para o modo criatico com que as populaces andinas dequele país, ao migrarem 
para a capital, Lima, articulam a linguagem local e os mitos aborígenes, com a experiência crista 
Pentecostal, como uma forma de resistência às segregações sociais. (RIVERA, 2013) 
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laicidade, isto é, deste contrapoder criativo que resiste às múltiplas violências566 que 

os indivíduos destas periferias enfrentam. 

 Mas devemos atentar para a questão da periferia, e nesta periferia a questão 

surgente dos sem-religião. Dario Paulo Barrera Rivera dirá que o conceito de 

“periferia urbana é complexo e relacional.” (RIVERA, 2012b, p. 20) A complexidade 

está dada na apreensão dos inúmeros fatores que se relacional na operação de 

periferia. Os fatores são econômicos, sociais e culturais, enquanto devem ser tratados 

em sua correlação com os centros urbanos privilegiados. A periferia se destaca não 

apenas pela pobreza, as precariedades e insuficiências, como pela quase ausência da 

presença do Estado, “a inoperância  ou ausência de políticas sociais.” (RIVERA, 

2012b, p. 21) Mas a periferia convive, ou mesmo, é o espaço das múltiplas violências, 

as quais manifestam a não garantia da cidadania àquelas comunidades e indivíduos. 

Contudo, como temos procurado destacar, “no espaço social da periferia há muita 

criatividade, no campo social, cultural e até econômico” (RIVERA, 2012b, p. 21), e 

ousaríamos acrescentar, assim como de novas formas de crer.  

 Entendendo, assim, que as favelas são espaços periféricos, segundo os 

apontamentos acima, que tanto sinalizam carências como recursos criativos, devemos 

perceber que, como nos relata Dario P B Rivera, a “favela está longe de ser caótica ou 

desorganizada. Muito pelo contrário a vida está organizada em torno de diversas redes 

de troca de bens e serviços que cabem no conceito de ‘reciprocidade’”. (RIVERA, 

2012b, p. 25) Neste ponto é importante sublinharmos o caráter de reciprocidade das 

relações informais que estes indivíduos da periferia estabelecem. Suas carências e 

vulnerabilidades, com a ausência de políticas sociais, são enfrentadas com ações 

verticais de reconhecimento mútuo não apenas das carências, como de recursos 

compartilhados. Assim, a sociabilidade entre estes moradores de favelas permite um 

elaborado vinculo horizontal, que permite aos indivíduos, pelo reconhecimento 

mútuo, auxílio compartilhado, entendendo que “as práticas de reciprocidade de bens 

materiais e simbólicos dos moradores [...] encontram sua eficácia nas redes sociais, de 

parentesco, de vizinhança, de lugar de origem, de migrantes, e também em redes 

religiosas.” (RIVERA, 2012b, p. 25) De certo que o reconhecimento individual numa 

                                                        
566 “Basta caminhar pelas ruas das favelas de qualquer das regiões metropolitanas do Brasil para 
questionar: onde estão os resultados da modernização capitalista tão otimisticamente divulgada nos 
médios pelo poder público e pelas elites sociais? É um fato histórico iníquo que os benefícios do 
capitalismo cheguem apenas para as elites e algum setor da classe média.” (RIVERA, 2012, p. 11) 
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comunidade de partilha, é um modo de resistência que se contrapõe às violências que 

passam pela fragmentação da identidade. 

 Uma das características que requer ser ressaltada passa por um 

reconhecimento do indivíduo quanto ao lugar em que vive, com quem vive, 

reconhecimento este que “contribui para relações pautadas apenas na confiança: 

empréstimo de bens, de dinheiro, de ferramentas, de força de trabalho, etc.” 

(RIVERA, 2012b, p. 32) Estas formas de relacionamento, pautadas na confiança, 

resistem a um modelo de troca baseado no cálculo centrado no autointeresse do 

homem econômico.  O homem econômico, o indivíduo fragmentado que calculo a 

maximização da posse de bens, é contraposto a um homem comunitário, o indivíduo 

que reconhece em sua comunidade uma fronteira de sentido. Nas palavras de Dario P 

B Rivera, na favela estamos diante do “espaço de relações face a face, das histórias 

em comum [...] É o espaço das reciprocidades materiais e simbólicas.” (RIVERA, 

2012b, p. 41) As partilhas dos bens materiais e simbólicos não são mediados por uma 

ordem legal positiva e nem por agentes de violência institucional, mas realizam-se 

neste face a face comunitário.  

 Se de um lado, conforme procuramos destacar até aqui, há certa criatividade 

no interior destas favelas, configurando meios de resistir às violências de relações 

desiguais e dissimétricas na partilha do bem comum nas Cidade, implicadas no 

conceito de periferia, há também criatividade que permite que pensemos em crenças 

sem identidades religiosas. Conforme nos relata Dario P B Rivera, quando 

perguntados 
Qual sua religião? Que igreja frequenta? E Tem alguma crença religiosa? As 

respostas mais frequentes foram do tipo: “Não tenho religião no momento”, 

Não frequento nenhuma igreja”, Eu ia, mas agora eu estou quieto”, nunca 

fui membro da igreja” e “Acredito em Deus, mas, não vou a igreja 

nenhuma. (RIVERA, 2012b, p. 50) 

 Embora os sem-religião são indivíduos isolados, conforme procuramos 

salientar apresentando trabalhos distintos produzidos em Juiz de Fora, Baixada 

Fluminense e São Bernardo do Campo, suas respostas são uníssonas. As periferias 

urbanas estão nos mostrando um sinal de vitalidade criativa e espontânea que deveria 

interessar os mais argutos pesquisadores. Mais do que apenas um afastamento da 

identidade e pertença religiosa, os sem-religião nas periferias nos apontam para um 

exercício de liberdade autônoma, de reconhecimento de si como agente de si, mas que 
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se volta à partilha do bem comum, segundo suas precariedades e recursos. Esta 

movimento não é resultado de uma ação elaborada, mas espontânea e criativa.  

 Como nos chama a atenção, embora as igrejas possam ser um espaço que 

reduz as precariedades, principalmente como uma rede social que permite acesso ao 

trabalho567, haveria “evidências de explícito utilitarismo dos benefícios objetivos da 

religião por parte dos moradores da favela.” (RIVERA, 2012b, p. 51) Já apontamos 

anteriormente, quando falamos dos jovens de Juiz de Fora, sobre a relação utilitarista 

da aproximação à religião, isto é, uma busca por satisfazer demandas imediatas de 

trabalho, bens e soluções de problemas. A proximidade de certos indivíduos com a 

religião parece reproduzir em escala diminuta a relação de trocas mediadas que os 

indivíduos têm fora da comunidade, enquanto estão na Cidade568. As relações de 

trocas visando benefícios particulares e bens individuais são opostos daqueles que se 

tem no interior da favela, quando o face a face e a confiança recíproca ratificam os 

benefícios partilhados. 

 Os sem-religião tomariam distância daquela relação utilitária, resguardando, 

assim, a crença de fundo, enquanto coopera nesta rede de partilha horizontal. Esta 

crença de fundo dos sem-religião talvez seja o correlato de um contrapoder resistente 

da ultima ratio do Estado. Isto é, a crença de fundo talvez seja a ultima ratio contra as 

múltiplas violências a que eles estão submetidos, e a percepção de uma cidadania 

reconhecida em si e reconhecida como partilha de bens comuns como uma fé laica. 

Isto é, a possibilidade de uma fé que o permite reconhecer-se igualmente filho de 

Deus e uma prática laica em meio a uma comunidade de iguais. 

 

5.6 Sem-religião: liberdade de crer e partilha comunitária 

 

Ao introduzirmos os diálogos com os sem-religião, em vista de uma posterior 

análise destes, entendemos ser preciso apresentar as dificuldades e a busca 

empreendida por soluções que visavam possibilitar, mais do que a localização, o 

encontro com indivíduos dispostos a conversar e a nos relatar sobre suas crenças ao 

de autoidentificarem como “sem-religião”. Conforme dissemos em capítulo anterior, 

                                                        
567 “Na periferia da periferia o pentecostalismo costuma assumir algumas das funções 
negadas pelo Estado em sua ausência.” (FAJARDO, 2012, p. 207) 
568 “Membros menos centrais na periferia da comunidade religiosa podem, ao contrario […] perceber 
como o próprio grupo religioso reproduz no interior a desigualdade social e de prestígio, com a qual 
são confrontados também na sociedade mais ampla.” (FOERSTER, 2012, P. 75) 
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uma de nossas principais dificuldades de pesquisa era a de localizar aqueles que se 

autodenominam “sem-religião”, em razão da dispersão, da indiferenciação e da 

ausência de uma identidade institucional, ou agrupamento. O sentido implícito na 

nomeação como “sem-religião” está neste não pertencimento, não identificação com 

uma religião instituída, que implicaria em alguma forma de culto, certos saberes 

específicos com correspondente linguagem religiosa articulada e, por vezes, lugares e 

coisas sagradas, crença em forças, espíritos e seres não materiais, etc.  

Enquanto os indivíduos que se identificam com as mais diversas religiões 

podem ser encontrados, grosso modo, nos respectivos lugares de culto, os sem-

religião podem ser caracterizados como aqueles indivíduos que não se reúnem em 

lugares específicos para a prática de cultos a divindades, ou “forças”, ou “entidades”. 

Nosso desafio era o de encontrar tais indivíduos, levando em conta que a presente 

pesquisa privilegiava os “sem-religião”, excluindo os ateus e agnósticos. Em nosso 

trabalhos, os “sem-religião” haveriam de ter como perfil a baixa renda (até 3 salários 

mínimos), preferencialmente de baixa escolaridade, raça (segundo critério do IBGE) 

negra/preta ou parda, sexo masculino ou feminino e idade superior a 18 anos e 

inferior a 60 anos.  

Entendíamos, naquele momento, que a pesquisa de campo requereria não 

apenas a localização de indivíduos “sem-religião” segundo o perfil desejado, mas que 

estes estivessem propensos ao diálogo e se sentissem confiantes o suficiente diante do 

pesquisador a fim de possibilitar um diálogo profícuo. Estes três quesitos (localização 

de indivíduos “sem-religião” segundo o perfil desejado, propensos a dialogar sobre o 

tema e confiantes no entrevistador) representavam um desafio aparentemente 

intransponível para a pesquisa. Contudo, se não contávamos com os lugares de cultos 

que congregam os religiosos, pensamos na possibilidade de contatar ONGs569 que , 

naquele momento, operavam nas periferias de São Paulo e que, porventura, pudessem 

perceber o desafio da pesquisa e as contribuições desta para o conhecimento das 

periferias urbanas. Nossa estratégia, então, se voltou para estabelecer relações 

cooperativas, entre algumas ONGs e o pesquisador. Desta maneira, buscamos cumprir 

as seguintes etapas que visassem possibilitar, ou mesmo, garantir, em última análise, 

o encontro dos “sem-religião” nas periferias urbanas que estivessem dispostos ao 

diálogo.  

                                                        
569 Organizações não governamentais. 
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Segundo nossa expectativa, a ONG preencheria os três pré-requisitos para o 

encontro: conhecer indivíduos “sem-religião” que se enquadrassem ao perfil desejado, 

dispostos ao diálogo e que confiassem no pesquisador ao confiar na ONG, isto é, que 

permitissem uma transferência de confiabilidade. Um quarto elemento importante 

seria acrescentado com a colaboração de uma ONG local: onde acorrerão as 

entrevistas. O pesquisador teria uma base de apoio, de onde poderia partir para os 

locais de diálogo, os quais seriam, preferencialmente, nas casas dos sem-religião. 

Tendo estas premissas como referência para a ação, cumprimos as seguintes etapas 

visando diálogo final: 

1o) a partir de websites de busca (em nosso caso, adotamos o Google) 

procuramos por ONGs cujo trabalho privilegiasse temas correlacionados  às 

demandas de grupos e indivíduos das periferias urbanas da Cidade de São 

Paulo. Nossa busca se deu a partir das seguintes palavras: “ONG PERIFERIA 

URBANA SÃO PAULO”.  Estranhamos que à época poucas foram as ONGs 

listadas por este motor de busca. Assim, ampliamos nossa busca por aquelas 

que participavam de algum programa de voluntariado; 

 

2o) tendo feito esta “varredura” no ambiente virtual e obtendo dados básicos 

destas ONGs, não apenas as informações que nos permitiriam contato 

(telefone, email e conta no Facebook) posterior, buscamos também obter 

pistas sobre as atividades desenvolvidas e propósitos de tais organizações. 

Assim, destacamos algumas que nos pareciam mais apropriadas para o 

contato. Encontramos à época não mais do que duas dezenas de ONGs de 

onde destacamos seis delas; 

 

3o) procuramos estabelecer contato com cada uma das ONGs, privilegiando o 

telefônico, mas, na impossibilidade deste, ou como resultado deste, passamos 

à próxima etapa; 

 

4o) enviamos dois documentos por email às ONGs: uma carta de apresentação 

do projeto e uma apresentação do pesquisador feita por seu orientador de 
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pesquisa, em nome da REPAL 570 . Também acrescentamos a estas duas 

apresentações o Projeto de Pesquisa qualificado em banca; 

 

5o) deste esforço inicial, obtivemos apenas um retorno positivo, de uma ONG 

com sede em Itaquera, cuja presidência é exercida por Maria da Graça, com 

quem agendamos uma reunião, a fim de nos conhecermos e encontrarmos 

pontos de interesses comuns e apoio mútuo; 

 

6o) marcamos data para que o pesquisador participasse de uma reunião com a 

diretoria da ONG, em sua sede em Itaquera, oportunidade em que pudemos 

apresentar o projeto e as propostas de trabalho. Como resultado desta reunião 

obtivemos seu apoio; 

 

7o) passamos a agendar diálogos com os “sem-religião”, apresentados pela 

ONG. Nossos diálogos se deram invariavelmente aos sábados, no período da 

tarde, em quatro endereços: dois deles em Itaquera e dois na Cidade 

Tiradentes; 

 

8o) segue o perfil dos que dialogaram com o pesquisador: 

Sexo/Raça Negra/o Parda/o Branca/o Total 

Homem 5  1 6 

Mulher 3 1  4 

Total 8 1 1 10 

 

Sexo/Renda >1 S.M. >2 S.M. >3 S.M. < 3 S.M. Total 

Homem 3 3   6 

Mulher  1 3  4 

Total 3 4 3  10 

 

Sexo/Idade <30 <40 <50 <70 Total 

Homem 4  2  6 

                                                        
570 Grupo de Pesquisa Relgião e Periferia na América Latina: 
http://portal.metodista.br/posreligiao/projetos/religiao-e-periferia-na-america-latina-repal 
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Mulher 1 2  1 4 

Total 5 2 2 1 10 

 

Sexo/ 

Escolar. 

Analf. Fund. 

Inc. 

Fund. 

Comp. 

Med. 

Inc. 

Med. 

Comp. 

Sup. 

Inc. 

Sup. 

Comp. 

Total 

Homem 1 1 2 1   1 6 

Mulher    1 1 1 1 4 

Total 1 1 2 2 1 1 2 10 

 

Por fim, cabe destacar que, segundo a nacionalidade, 9 são brasileiras/os e 1 

estrangeiro (Nigéria). Entre aqueles que nasceram no Brasil, 6 nasceram em 

São Paulo, 2, na Bahia e uma, na Paraíba. Dentre as mulheres, todas estão ou 

foram casadas, enquanto entre os homens 3 estão solteiros e 3 estão casados. 

Podemos notar, também, que as mulheres têm renda superior à dos homens e 

maior escolaridade. Quatro destas pessoas moram em Itaquera (3 homens e 

uma mulher) e seis moram em Cidade Tiradentes (3 homens e 3 mulheres); 

 

9o) nossas conversas foram semiestruturadas, com algumas questões que 

procuramos apresentar a todos, mas com a liberdade de reconfigurá-las, 

suprimi-las, introduzir novas, conforme o andamento da conversa, visando 

obter relatos que pudessem traduzir a experiência mais individualizada. 

Quatro de nossas conversas foram individuais (os quatro em Itaquera). Em 

Cidade Tiradentes, conversamos primeiramente com um casal, mesclando 

diálogo entre pesquisador e um dos “sem-religião” e conversa conjunta dos 

três. Noutro momento, ainda em Cidade Tiradentes, procuramos conversar 

com quatro “sem-religião” concomitantemente.    

 

Passamos, então, a apresentar uma síntese de nossas conversas, na qual 

buscaremos destacar algumas falas que nos parecem relevantes para uma posterior 

análise. 

Nossa primeira conversa571 foi com o Simão, baiano, homem de cerca de 50 

                                                        
571  Procuramos, como em todas as demais conversas, estabelecer uma maneira o mais coloquial 
possível e um tom amistoso. 
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anos, negro572, analfabeto e com renda aproximada abaixo de um salário mínio573 à 

época. Nossa conversa se deu diante de seu negócio de reforma de guarda-chuvas, 

local onde também reside. Divorciado e pai de um casal de filhos. Tal qual, 

doravante, em todas as conversas, o pesquisador buscou oferecer ao interlocutor um 

sentido básico, ainda que pouco rigoroso574, para o que se poderia entender como uma 

pessoa sem-religião, que o permitisse situar sua autopercepção das crenças religiosas 

pessoais, visando sua autodentificação, ou não, como sem-religião. A resposta de 

Simão foi: “olha, eu tenho fé em Deus, porque a pessoa que não tem fé em Deus para 

mim é um ‘Tomé’. Por que se não for Deus nós não vive.” Mais tarde Simão nos 

explicará o que quer dizer com “Tomé” e como este conceito se relaciona com sua 

percepção de sua fé em Deus. 

 Disse-nos ir raramente à Igreja, citando a Assembléia de Deus, mas que vai lá 

porque seus parentes frequentam os cultos, e que não acredita “nesse negócio” de 

Umbanda. Embora não seja alfabetizado, tem uma Bíblia. Perguntamos se em 

momentos em que enfrenta problemas, se ora575 a Deus, obtendo a seguinte resposta: 

“Não, eu chamo por Ele”. Insistimos, inquirindo se fazia à maneira dos crentes, ao 

que nos exemplificou sua chamada: “É... Deus, me ajuda, cuida de mim, cuida de 

meus filhos, é o que eu peço”. Usando o chavão, “religião, política e futebol, ninguém 

se discute”, procurou enfatizar sua tolerância quanto às crenças religiosas de outras 

pessoas. Quando perguntado sobre a opção sexual dos gays, por exemplo, por um 

lado, manteve o tom tolerante, dizendo “que cada um, cada um. O negócio é dele, ele 

dá pra quem ele quer, né...”, mas, se fosse meu filho, “[...] eu deserdava [...] 

deserdava ele”. Perguntamos a razão por que deserdaria e sua resposta mostrou a 

importância que confere ao que ele chamou de “palavra empenhada”: “quando o meu 

filho nasceu, eu falei: ‘Nasceu um filho ‘homi’. Então, ele também tem que cumprir a 

palavra que eu dei.” O filho está comprometido com uma palavra empenhada pelo 

                                                        
572 Quando lhe perguntei, ainda for a da gravação, sua “raça”, a partir dos critérios do IBGE (branca, 
negra, parda, amarela, índia), ele me disse: “na minha identidade (mostrando o RG) diz que sou negro, 
então sou negro.” 
573 Salário Mínimo vigente entre 01/01/2013 à 31/12/2013: R$678,00 
574 Buscando tornar menos acadêmico e mais coloquial, procuramos segregar o que seria religião a 
partir da ideia de um nome (católico, evangélico, umbanda,  mesa branca, etc), da existência de lugares 
de culto, ritos, ensinos básicos e crença em algo que transcende, ou, está além dos sentidos; os sem-
religião, por sua vez, poderiam ser os ateus – os que dizem não crer em nada a não ser nos sentidos e na 
razão -, os agnósticos – que põe em questão a crença, mas não tem argumentos para a negarem – e os 
sem-religião que crêem em algo. 
575 Usamos esta expressão, “orar”, imaginando que este fosse um termo mais próximo àquele dos 
assembleianos. 
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pai. 

 Procuramos entender como Simão tratava a questão do mal. Sua posição 

mostrou-se muito pouco existencial ou metafísica, apontando para um pragmatismo 

expressivo. Relacionamos, em nossa inquirição, o mal com as crenças em entes 

malignos, como demônios, anjos, forças, etc., quando ouvimos dele que “esse negócio 

de fazer mal para os outros não existe. É coisa da vida” e mais ainda, “o mal está 

rodeando a gente”. Mas o mal que fazemos e que nos fazem, o mal que é inerente à 

própria vida, assim, não há qualquer relação entre os acontecimentos que nos causam 

males e entes, seres, forças malignas. Há uma relação causal entre nossos atos e “o 

castigo que vem a ‘toler’576”. De maneira similar, pragmática, rejeitou a crença na 

vida depois da morte, pois “esse negócio de céu não existe. O inferno é esse que nós 

vive”. Deste ponto, podemos perceber que o inferno é o que podemos experimentar 

aqui e agora, “nóis convive. Então, a pessoa que não tem fé em Deus, ele tá com 

quem? Ele está no inferno”. Assim, ser um “Tomé” é não ter fé em Deus e viver 

apenas a realidade dura e concreta do inferno e não ter a esperança de poder chamar 

por Deus. 

 A segunda entrevista foi feita com Priscila, mulher com ensino superior 

incompleto em Pedagogia (1o semestre à época), trabalha na rede de ensino 

municipal, casada, mãe de duas filhas e um filho, renda inferior a três salários 

mínimos, residente no Bairro de José Bonifácio (Itaquera), com idade aproximada de 

36 anos. Priscila, diferentemente de Simão, teve uma experiência religiosa marcada, 

inicialmente, pela religião espírita e, posteriormente, pelo catolicismo e 

protestantismo pentecostal. Sua entrevista nos sinaliza em primeiro lugar que os sem-

religião não formam um grupo homogêneo e constante, com um conjunto de crenças 

partilhadas e comuns, em segundo lugar, que, como veremos em outras entrevistas, 

que a autoidentificação como sem-religião se dá pelo próprio indivíduo que escolhe 

para si esta denominação.  

 Filha de mãe espírita e pai evangélico, reconhecendo, contudo, uma influência 

religiosa mais intensa por parte da família da mãe, todos espíritas, a partir do contato 

com a avó materna. Mais tarde, na pré-adolescência, passou a frequentar a Igreja 

Católica, por conta das amizades do bairro. Não se sentia confortável com os cultos e 

ritos espíritas, segundo seu relato, de maneira similar, disse que “ia na missa e não 

                                                        
576 Não compreendemos o que quer dizer esta expressão, mas é algo como que se colhe, que está 
imbricado na causalidade de fazer o mal, colher o mal. 
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gostava de nada”. Relata que na adolescência teve uma experiência mística de 

conversão à igreja pentecostal. Depois de frequentar por um período a Assembléia de 

Deus, por conta de amigos, tornou-se membro da Igreja Brasil para Cristo, 

participando ativamente do conjunto musical da igreja local. Sua relação de aderência 

aos usos e costumes da Igreja, inicialmente, era restrito ao ambiente de culto, pois 

enquanto ali usava apenas vestido ou saia, fora deste local não restringia suas roupas 

por estas regras, todavia, posteriormente, rompeu com esta formalidade sócio-

religiosa. Priscila, relata, nunca foi batizada, pois entende que este ato implica num 

compromisso comportamental, este que não foi explicitado na entrevista, que não 

corresponde ao seu procedimento atual.  

 Priscila é ativa no movimento sindical da rede pública de ensino. Esta 

atividade sindical, devemos frisar, não é motivada ou influenciada, pelo menos de 

maneira declarada, por suas crenças. Segundo pudemos entender, tais atividades 

ocupam um espaço de liberdade que a crença em Deus lhe aufere, entendendo que sua 

atuação sindical responde a um “gosto” pessoal. Podemos compreender este espaço 

de liberdade por meio da experiência de greve: “eu peço primeiro permissão, se Ele 

não deixar...” Mais adiante, perguntamos se tinha alguma concepção sobre Deus, 

contudo, não demonstrou ter elaborado uma fé com elementos racionais, teológicos 

sobre o que seria Deus para ela. Antes, sua noção reporta-se a uma experiência 

individual e íntima. De acordo com suas palavras, “Ele não está na Igreja, ele está 

dentro de mim”. Posteriormente, ao perguntarmos sobre o uso de literatura, inclusive 

a Bíblia, e a interpretação que adota para os textos, disse-nos que adota interpretação 

pessoal. Tal interpretação referencia-se num ética pessoal, do certo e do errado 

subjetivado, que entender possuir o discernimento.  

 Anteriormente havia nos dito que não era batizada577, pois entendia que esta 

decisão implicaria em certo compromisso comportamental, que não se via adequada, 

perguntamos, então, sobre o rito do casamento. Falou-nos que casou apenas no civil. 

Mais uma vez, pudemos perceber o caráter pragmático da crença destes sem-religião, 

pois nos diz que não acha fundamental o casamento na Igreja, mas “já estou a 

quatorze anos casada, e o nosso juramento é ali, é no dia a dia”. Outra vez, a palavra 

empenhada é mais importante do que a formalidade ritual. Não obstante expressou o 

desejo de se casar na Igreja “para fechar aquele ciclo bonitinho”. 

                                                        
577 Também suas duas filhas e seu filho não são batizados. 
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Quanto à educação e crença religiosa das filhas e do filho, Priscila disse deixar 

que eles mesmo façam suas escolhas, ainda que exponha-lhes suas crenças pessoais. 

Entre as crenças está tanto na existência de Deus e do diabo, quanto a de que aquele 

ainda tem sentido no mundo atual. Conforme já salientamos anteriormente, o 

significado de Deus para Priscila é pragmático, referenciando as escolhas morais, no 

sentido dos atos bons e maus. O sentido de suas crenças não está vinculado à pertença 

religiosa, eclesiástica, ou, a fatores estéticos, da roupa ou de ter “uma Bíblia em baixo 

do braço.” A crença moral de Priscila desvincula-se da obediência a um código 

determinado por instituições e agentes religiosos, assim como critica aqueles que se 

dizendo crentes têm procedimentos domésticos violentos. Contudo, para Priscila, se a 

Igreja não tem mais legitimidade normativa, o Estado parece ocupar este espaço, 

entendendo que é dever do Estado legislar sobre alguns temas sobre as relações 

domésticas. 

Depois de Priscila, conversamos com Bartolomeu. Jovem de 

aproximadamente vinte e cinco anos, ensino básico incompleto, renda inferior a um e 

meio salario mínimo, quando perguntado sobre a “raça” com que se identificava, 

respondeu, “negra”, e se autodenominou sem-religião. Também morador do Bairro de 

José Bonifácio. Ainda fora da gravação, expusemos as diferenças admite nas 

pesquisas feitas pelo IBGE, entre aqueles que têm religião e os que se 

autodenominam sem religião, assim como a diferença entre ateus, agnósticos e os que 

creem, ainda que não tendo uma religião. Depois de se autodenominar sem-religião, 

perguntamo-lhe: “o que é Deus para você?” Disse-nos que Deus é “a pessoa que nós 

pode tá pedindo ai, com fé [...] ele atende os nossos pedidos, se tiver muita fé [...] ”. 

Mas qual o tipo de pedido que podemos fazer para Deus? Perguntamo-lhe, obtendo 

como resposta: “pra salvar uma pessoa, pra ajudar uma pessoas assim [...] eu creio 

que ele mexe os pauzinhos e ajuda. Dá uma força”. Certamente, que a salvação a que 

ele se referiu não é aquela prometida pelos teólogos católicos e protestantes 

históricos, isto é, da alma, mas salvar aqui quer dizer tonar saudável, livrar do perigo 

iminente, a salvação do corpo. 

O interessante desta resposta é que o irmão deste jovem havia morrido há 

poucos meses antes desta nossa conversa e ele ainda tinha presente este momento de 

dor familiar. Mais adiante, perguntamos se num caso de problema de saúde, se 

Bartolomeu primeiramente levaria a pessoa ao hospital ou se oraria, e sua resposta foi 

que primeiro levaria ao hospital e depois oraria. De fato, ele respondeu: “oraria [...] 
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bastante.” E, novamente, a sua razão para esta ordem é que:  
primeiramente, aqui na Terra quem cuida de nós, é praticamente os 

médicos, né. Deus colocou os médicos pra cuidar de nós. Aí depois nós faz 

oração pra tentar amenizar o sofrimento dele. Se acaso for um caso muito 

grave, não vai ter como ter volta ou alguma coisa, pelo menos ou pra levar 

ele já lá para o céu, pra ele parar de sentir dor, ou então tentar uma forma de 

ajudar ele, né. Pra ele continuar vivendo aqui na Terra. 

 Já que Bartolomeu nos disse que orava para que aquele sofredor pudesse ir 

para o céu, fazendo cessar o sofrimento, a dor, perguntamos se haveria o inferno. A 

primeira resposta, imediata a este instigação, foi peremptoriamente negativa, mas, 

logo em seguida, disse: “Agora, inferno já nem sei se tem...deve ter também”. A 

questão é que o céu é, para ele, inquestionável, contudo, o inferno é duvidoso. O 

inferno seria aquele lugar de destino para “muita gente que faz coisa ruim no mundo, 

principalmente com criança, mulher, esses negócios, creio que esses cara vai tudo pro 

inferno”. Haveremos de sublinhar que a questão pragmática se coloca novamente 

aqui. O inferno, se houver, é o destino daqueles que, no cotidiano, fazem o mal para 

os que são próximos e, talvez, mais vulneráveis, ou que, em função de uma escala de 

valores sociais, deveriam ser mais respeitados. Assim, céu e inferno têm uma forte 

correspondência com o bem e o mal cotidiano, das relações sociais. Aqueles que 

produzem o inferno por meio do mal que praticam contra os mais vulneráveis, 

deveriam ter um lugar para ficar depois de mortos: no inferno. 

 Mais uma vez, pautado na questão pragmática e, por que não dizer, 

comportamental cotidiana, podemos perceber que nosso interlocutor busca relacionar 

o bem e o mal cotidianos. Disse, também, que não vai à igreja, pois era “encheção de 

saco [...] o pessoal só fala, fala, fala, fica orando, uns negocinho...”. Acompanhando 

seu pragmatismo cotidiano, diz-nos que suas dificuldades são enfrentadas com ações 

efetivas e, se entender que se faz preciso, ora para que Deus o ajude, abra caminhos, 

“mas eu corro atrás”. O enfrentamento de seus desafios, ou dificuldades cotidianas 

não está subordinado à crença num Deus, ou em elaborações teórico-teológicas mas, 

como ele mesmo disse, “vai acreditando no meio do caminho.” De onde viria tal 

crença, perguntamos, obtenho a resposta: “Como fui acreditando em Deus? Ah, mano, 

pelas pessoas, ouvindo os outros orando, também pelas pessoas acontecendo muita 

coisa boa, com os outros pessoal, eu fui acreditando também neles.” Sua crença 

desapega-se dos dispositivos religiosos institucionais, das elaborações teórico-

teológicas e volta-se para as relações horizontais, dos exemplos de outros, devemos 
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sublinhar, os bons exemplos. 

 Sua conduta pessoal é pautada nos bons exemplos, os quais vai percebendo 

enquanto vai vivendo, “pelo caminho”. Poderíamos dizer, assim, que discorda das 

condutas impostas  pelas religiões e que, inclusive, entende que a religião deveria se 

afastar das questões políticas. Bartolomeu mostrou-se despreocupado quando 

perguntamos sobre a morte e a suposta vida depois da morte, assunto que assume 

importância para as religiões de tradição cristã. Também não mostrou dar qualquer 

valor a questões relativas ao casamento. 

 Conversamos em sequência com Vagner, apelidado de Levi. Jovem com 

ensino fundamental completo, branco, idade aproximada entre vinte e seis e vinte e 

sete anos, renda inferior a dois salários mínimos, solteiro e se autodenominando sem-

religião, mas com crenças religiosas referenciadas em certa tradição cristã, no dizer 

dele, “eu acredito numa força maior que é justamente Deus. Numa força maior, 

criadora”. Disse acreditar no mito bíblico contido no Gênesis. Sua conceituação de 

Deus como força criadora e sua referência a uma criação permitiu-nos questionar sua 

pertença religiosa. Levi nos disse sobre sua formação religiosa católica, mas que 

entende que cada religião busca um argumento para defender seu ponto de vista. 

Disse que procurou conhecer algumas igrejas, católica, evangélica, adventista, 

testemunhas de Jeová. Diante desta “confusão” de pontos de vista conflitantes, “eu 

não tenho uma religião definida. Eu me simpatizo mais com a igreja católica por 

causa de família, essas coisas, mas... a crença em si é nesse Deus maior, criador do 

céu e da Terra, que olha por nós, aqui, ser humano”. 

 Embora nutrindo maior simpatia (segundo o interlocutor) pela Igreja Católica, 

fez questão de dizer que não crê em santos, em intermediários, apenas em Deus, e 

acredita “que Deus é por nós, mais ninguém. Nessa caminhada”. Novamente, a 

metáfora do “caminho” é colocada por este interlocutor, como fez anteriormente 

Bartolomeu. Ao expressarmos nosso desejo em entender como buscava uma síntese 

pessoal para estas doutrinas cristãs e outras que porventura adotasse, Levi nos disse 

que não realizava, conscientemente, esta “montagem”, antes, procura perceber 

criticamente os discursos religiosos. Conforme já havia nos sinalizado, quando disse 

que as religiões têm pontos de vistas diferentes e que buscam defendê-los, neste 

momento, percebe no discurso religioso evangélico, o que chamou de “psicologia”.  

Para Levi, os pastores ao conhecerem as questões sensíveis para as pessoas, 

estabelecem interpretações da Bíblia que levam em conta certa probabilidade de 
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relacionar um indivíduo no auditório com um assunto possível. Diríamos que o pastor 

teria grande probabilidade de tomar um assunto, o qual sensibilizará pelo menos um 

dos ouvintes, portanto, “é muito psicológico isso”. Entende que há pessoas com 

capacidade retórica e argumentativa para produzir tal efeito psicológico nos ouvintes, 

mesmo que acredite (Levi) que possa, eventualmente, haver um poder superior que 

use uma pessoa. Desta maneira, entende que “têm pessoas boas que usam, que é usada 

por Deus, sim, pra poder falar e tocar o coração das pessoas. Mas eu acredito também, 

que há pessoas que é charlatanice. Usa o dom da palavra pra ganhar dinheiro, e 

diversas outras coisas. No meu ponto de vista, sempre”.  

Procuramos saber o quanto sua moral pessoal se subordinaria, de alguma 

maneira, àquelas interpretações da Bíblia propostas por padres ou pastores, que 

sempre lhes pareceram conflituosas em demasia. De um lado, reforçou a ideia de que 

a interpretação que da Bíblia  que adota é aquela que ele mesmo procura produzir. Os 

recortes que faz das crenças possíveis e das condutas viáveis, ele mesmo o faz e 

interpreta segundo sua vivência.  Por outro lado, busca referenciar-se nos aspectos 

importantes, para ele, das tradições familiares. Assim, pareceu-nos que se vale de sua 

interpretação para as crenças válidas e a importância de familiares e amigos para as 

condutas morais. Mais uma vez, pudemos perceber que as crenças religiosas tomam 

referências pragmáticas e sociais, familiares. Ainda que entenda que o batismo e o 

casamento religioso tenham sua importância. 

Também buscamos saber sobre suas crenças na vida depois da morte, céu, 

inferno, atrelando estes assuntos às questões do bem e do mal. Mostrou-se crente 

numa vida pós-morte e na existência de algo como paraíso e inferno. Contudo, 

entende que “tem gente que faz coisa errada aí que tem uma vida boa. Tem gente que 

faz coisa ruim e que tá na miséria aí”. Assim, não correlaciona fazer o bem e viver 

bem, e fazer o mal e viver mal, portanto, o paraíso seria um lugar para ajustar estas 

contas, por conseguinte, também o inferno. Se anteriormente Deus foi tomado como 

uma força criadora, neste momento, nos diz que o demônio “é uma força negativa, 

que corrompe as pessoas de uma forma, espiritualmente...”. Esta força negativa, 

embora espiritual, não age de maneira abstrata, mas nas relações cotidianas, entre 

aqueles que chama de amigos, mas conduz o indivíduo a agir de uma maneira ruim, 

por exemplo, a dependência química. Mais uma vez, o mal está atrelado à vivência e 

ao cotidiano.  

Quando perguntamos sobre a participação dos pastores evangélicos na 
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política, Levi disse que achava correto, uma vez que a lei permite esta forma de 

participação. No que concerne ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, de 

maneira similar a outros com quem conversamos, não concorda “com esse tipo de 

união. Mas [...] se as pessoas quiserem ir lá, é aquela parada do respeito”. Importante 

notarmos que não há vínculo entre uma moral religiosa explícita e a aceitação ou não 

da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Respeito também é a palavra que usa 

ao dizer sobre posição diante de outras crenças religiosas não cristãs, uma vez que, 

mesmo dizendo-se sem-religião, diz simpatizar com o cristianismo. Também é o 

respeito mútuo que diz ser preciso entre aqueles que creem em algo e os ateus. Para 

ele, a fé, a crença religiosa ou a ausência dela não diferencia uma pessoa da outra  em 

termos morais ou profissionais.  

Portanto, desejamos saber deles por que crer? Sua resposta nos fez voltar ao 

início de nossa conversa, quando disse que Deus, para si, era a força criadora. Para 

Levi a crença em Deus dá conta do mistério de um suporte transcendente à vida. Em 

suas palavras: “Só acredito em Deus. Acredito numa força maior, criadora do céu e da 

terra, criador do ser humano. [...] Eu acredito que venho de algum lugar e que alguém, 

com uma força maior, que é a minha crença, proveu isso daí. [...] Eu acredito que foi 

uma força maior que fez isso daí”. Segundo Levi, as explicações materialistas não dão 

conta da vida e do universo. Deus sendo esta força maior e criadora que Levi diz crer, 

o motiva a voltar-se a Ele, buscá-lo, principalmente quando tem problemas para 

pedir-lhe, segundo os seguintes termos:  
que é essa força criadora, que haja, que venham por mim, E se eu vim, eu 

acredito que eu vim de Deus, eu acho que Deus vai me ajudar [...]  Quando 

eu estou numa situação não muito boa, relacionamento, família, 

financeiramente, eu vou pedir a Deus que olhe por mim pra que eu tenha 

sabedoria e saiba administrar os problemas de uma forma clara e objetiva, 

que não crie mais problema em cima de problema. Se porventura solucionar 

esse tipo de problema, eu vou lá e agradecer da melhor forma que eu pedi. 

 Entretanto, se este Deus é por ele, completa, também é por todas as pessoas. 

Desta maneira, não busca um Deus para favorecê-lo em detrimento do outro, mas que 

lhe dê as condições internas, sabedoria, para resolver as questões. Segundo entende, 

“se for da minha competência, chegando na minha caminhada, eu vejo que esse 

caminho que eu estou trilhando é um caminho certo, sem passar por cima de ninguém, 

eu correndo comigo, com as minhas forças”. Assim como pudemos notar nas outras 

conversas, aqui também percebemos certo caráter social na crença, ou seja, a fé é a 
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referência para o bem que se deve procurar fazer nas relações sociais. Embora não 

haja um conjunto de doutrinas partilhadas, comungadas, há uma crença pragmática 

que o bem se volta para o bem comum: um bem que se deve ter em si quando das 

relações sociais. Cada uma destas pessoas, até a presente entrevista, compartilha da 

crença de que Deus os inspira ao bem nas relações sociais. 

 A quinta e a sexta conversas foram com um casal residente na Cidade 

Tiradentes. Tadeu, nigeriano que vive no Brasil há menos de dois anos, com 

aproximadamente trinta anos de idade, alfabetizado na Nigéria, declarou como 

escolaridade nível superior completo, com dificuldade de se expressar em português, 

embora diga falar o inglês e a língua mais comum naquele país, o Orubá, renda 

inferior a dois salários mínimos, não PEA578, negro e declarou ser sem-religião. Sua 

companheira, Lídia, brasileira, natural da Paraíba, também alfabetizada, mas com 

ensino médio incompleto, renda inferior da dois salários mínimos, idade aproximada 

de trinta anos, não soube declarar sua “raça”, tendo nos informado que sua avó era 

negra, avô índio e pai branco, considera-se sem-religião.  

 Nossa conversa com Tadeu foi dificultada por dois fatores: primeiro, o não 

domínio da língua portuguesa pelo interlocutor, o que tornou impreciso nosso diálogo, 

tanto do nosso lado, quanto por parte dele. Foi necessário flexibilizar ainda mais 

algumas ideias e vocabulário a fim de buscarmos algum entendimento; por vezes, 

igualmente, suas respostas foram de difícil compreensão e truncadas. O segundo fator 

que dificultou nossa conversa foi a intenção, demonstrada por Tadeu, em nos explicar 

sua herança religiosa, que ele chamou de Querubu, que supomos ser a forma nativa de 

Querubim 579 . Em certo momento que Tadeu procurava nos descrever a crença 

Querubu, Lídia perguntou-lhe por que não ia a nenhuma igreja. Disse-nos que “se eu 

precisar falar com Deus eu faço. Eu não precisa ir na Igreja...dar dinheiro... se você 

vai lá ‘ele’ vai falar o que Deus quer, mas você sabe o que Deus quer...[...] Porque 

tudo que Deus quer está na Bíblia... Eu não vou brigar com o pastor. Deixa ele falar”. 

Assim, podemos perceber que a Bíblia, para Tadeu, é uma referência primária e 

instrutiva, à qual se pode ter acesso direto e pessoal, ideia esta que nos parece ser 

tributária do protestantismo histórico. Por outro lado, sua a relação com os líderes 

eclesiásticos é de distanciamento e crítica, por conta de suas exigências financeiras e 

imposição de interpretação bíblica. Esta crítica à exigência dos dízimos e ofertas, que 

                                                        
578 População economicamente ativa. 
579 Não retomaremos aos detalhes expostos por Tadeu sobre tal religião nigeriana.  
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os pastores têm requerido, obteve a participação de Lídia em apoio, que até então não 

havia se pronunciado.  

Tadeu defende a ideia de uma religiosidade pessoal e íntima, com tendência a 

ser pessoalíssima, apontando para o fato de que tanto os cristãos (católicos, 

anglicanos e evangélicos) quanto os muçulmanos determinam ritos exteriores de 

adoração e oração a seus fiéis. Segundo a crença do nigeriano, há um só Deus, 

entendendo que mesmo as divindades das religiões africanas são apenas nomes deste 

mesmo e único Deus, que, para ele, controla os acontecimentos de nossas vidas 

individuais. Um Deus que se importa com nossa roupa, nossa renda, nosso trabalho e 

nossas companheiras e nossos companheiros. Neste momento, Lídia toma parte mais 

ativa em nossa conversa, afirmando ser “igual ele (referindo-se tanto à sua herança 

étnica, quanto a suas crenças): Misturada! Misturada! Eu tenho algumas crenças mas, 

Deus em primeiro lugar, mas, religião nenhuma”.  

Muito embora tenha nascido católica, conta-nos, participando semanalmente 

dos cultos dominicais sem ausência alguma, afasta-se desta expressão de fé cristã 

quando diz perceber as “coisas errada [...] vê o padre cobrando uma coisa que ele não 

faz”. Podemos dizer que a religião institucional perdeu, assim, sua legitimidade e 

representabilidade, “então eu hoje, eu não tenho uma religião definida”. Se antes 

havia dito que “Deus em primeiro lugar”, agora nos fala que não tem religião 

definida. Podemos perceber um descolamento entre religião e Deus, entre discursos 

com pretensão de legitimidade teológico-institucional e a fé individual. Em suas 

palavras, “o Deus é o mesmo. O que eu não aprovo é algumas atitudes do homem, que 

levam a religião à frente, mas com algum desvio de caráter, até”. Perguntamos então 

se a Igreja (qualquer que fosse) e os líderes eclesiásticos, com poder de fazer leis ou 

de púlpito, podem normatizar as relações sexuais entre os humanos: relações 

extraconjugais, uso de preservativos, relações entre pessoas do mesmo sexo, etc. Sua 

resposta nos pareceu sintetizar argumentos expressos em inúmeras conversas que 

tivemos com os sem-religião:  
Eu acho que eles não podem fazer isso (o clero). Não tem como fazer isso. 

Ele não pode determinar o que eu posso ou o que ele não pode. Até porque 

os exemplos que eles dão prá gente, não é uns exemplo bom. Quantos casos 

de Padres “pegando os coroinhas aí” e saindo uns escândalos na mídia. 

A religião institucional não seria mais possuidora dos meios, dos dispositivos 

para impedir tais escolhas comportamentais: não tem em suas mãos os aparelhos de 
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controle e repressão e não tem legitimidade para normatizar a vida e determinar 

escolhas individuais. Novamente, nos encontramos com aspectos pragmáticos da 

crença dos sem-religião, pois a conduta do clero e o discurso que provém do clero não 

são compatíveis. Aparentemente, Lídia generaliza o clero, não diferenciando aqueles 

que agem de uma maneira que é criticada por ela, e aqueles que em seus discursos 

religiosos se opõem igualmente a tais práticas. Não apenas a crítica ao procedimento 

atual de pedofilia, mas Lídia estende esta crítica, e de alguma maneira retoma a crítica 

deixada pelos hereges medievais e pelos protestantes, sobre o acúmulo de riquezas 

pela Igreja, enquanto pregava por humildade. 

Perguntamos para Lídia, tal qual fizemos em outras conversas, quem é Deus 

para quem você ora e o que pede nestas orações. Disse-nos que “Deus pra mim é um 

ser supremo. É pai de todos, É o que pode [...] se tiver que pedir ajuda pra alguém, 

tem que ser pra ele. Porque ele pode tudo [...]”. Aqui nos é apresentado a ideia de 

Deus como pai poderoso, mas este poder se volta para alguns benefícios. O primeiro 

benefício seria o perdão, “pelas besteiras que a gente faz”. Segundo, “paz e saúde [...] 

pois bens não dá pra pedir”, o que nos colocou novamente diante da crença 

pragmática destes sem-religião, pois ao pedir paz e saúde, busca as condições 

interiores para que o indivíduo possa realizar por si o bem, não apenas para si. Pede 

tais coisas para ter “condições para que eu conquiste as coisas.”  

Parece-nos que, em todas estas conversas, não está em questão o 

favorecimento pessoal, em que a “energia” para a ação tem como finalidade uma ética 

do trabalho individualista. Mas o que se espera que possa vir a realizar, a partir do seu 

esforço pessoal, tem como sentido a melhoria nas condições gerais de vida. Lídia 

pede paz, saúde e inteligência, para que, ao trabalhar, possa “conquistar”. Os bens 

materiais são “conquistas” de um indivíduo, passíveis de obtenção a partir da saúde, 

da paz e da inteligência. Cabe ressaltar que a palavra “indivíduo” aqui usada por nós 

há de ser perspectivada pelo caráter comunitário e social que estes sem-religião 

conferem ao sentido da palavra bem. Tanto o seu Deus deixa de ser identificado pela 

dogmática e pela doutrina institucional, pela tradição religiosa e passa a ter sentido 

numa fé libertária subjetivada, quanto o bem conquistado também tem o sentido de 

uma partilha, de uma sentido social. Esta fé do indivíduo, de fato, está articulada com 

as fronteiras de sentido socialmente definido. A fé há de ser pensada como liberdade, 

cujo sentido tem em vista o seu espaço social imediato e partilhado. O sentido da fé 

que o indivíduo elabora por si e para si, referencia-se na tradição familiar e na 
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maneira como os amigos creem e manifestam suas crenças religiosas, mas, também 

na esperança de conquista de bens que hão de ter sentido na e para a comunidade. 

Fecha-se, desta maneira, um círculo de fé e partilha. 

Para Lídia Deus pode nos dar paz, saúde e inteligência para que por meio 

destas condições mínimas de liberdade o indivíduo possa realizar o bem na 

comunidade que vive, contudo, não entende que haja qualquer proximidade ou 

relação entre a luta social e a religião. Mais ainda, “a religião não influi nas suas 

atitudes do dia a dia”. Sua crença em Deus a faz sentir que se torna uma pessoa 

melhor, pois “que é o que peço pra Deus: eu quero ser melhor do que ontem. E andar 

bem, sempre, com meus irmãos”, pois, “na religião você se espelha a viver melhor, a 

tratar outros melhor, respeitar outros como irmãos”. Todavia, devemos destacar que 

os sem-religião com que conversamos, e eles mesmos expressam tal atitude, ainda 

não lograram (e nem mesmo podemos dizer que um dia lograrão) conceituar 

claramente estas divisões entre sociedade e comunidade, ou luta social e “viver 

melhor [...] como irmãos”. Isto ficou mais claro quando perguntamos se devemos orar 

por alguém enfermo, ou ainda, se “a religião tem a ver com saúde”. Sua resposta foi 

que não, pois Deus teria nos dado corpos sãos, mas nós os estragamos, assim, 

devemos orar para que Deus nos dê forças para cuidar da saúde. Mais uma vez, 

podemos perceber que a relação pragmática da crença em Deus não visa um fim 

miraculoso, mas uma “sábia esperança” que permita ao indivíduo proceder no sentido 

do bem: individual e comunitário. 

A questão da saúde, então, toma dois caminhos: primeiro, há médicos e a eles 

Deus deu inteligência; segundo, se houver o milagre, então, outros dois caminhos se 

apresentam. Primeiro, há oportunistas nas Igrejas levando vantagem e fazendo shows; 

segundo, Deus poderia fazer milagre em qualquer lugar, inclusive em sua casa. 

Podemos notar um conjunto de descolamentos entre crença e religião institucional. 

Primeiro, descolamento entre o templo e qualquer lugar que se creia; segundo, de 

matiz moral, isto é, entre o oportunismo religioso e a fé espontânea; terceiro, entre o 

bem autointeressado e o benefício que pode afetar a comunidade. 

Bartolomeu, Levi e Tadeu já haviam sinalizado que o pluralismo religioso e os 

embates, grosso modo, teológicos entre os religiosos, mais produziam confusão do 

que a construção de um espaço de alternativas complementares oferecidas pelas 

crenças religiosas. Lídia colabora com este ponto de vista, com esta interpretação, 

reforçada pelo questionamento moral dos religiosos. Para ela, “todo mundo cria uma 
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religião, uma religião nova e, ‘vem dinheiro’!”, que apenas favorece seus criadores 

em detrimento dos fiéis, acentuando a hipocrisia, multiplicando os escândalos, etc. 

Toda esta podridão afasta os que querem buscar Deus, diz Lídia, “então é melhor eu 

me afastar e falar direto com Deus do meu jeito, do que tá lá no meio”. Se a religião 

favorece aqueles indivíduos oportunistas e que a crença em Deus deva levar-nos a 

buscar o bem, este bem tem um sentido. E o sentido está num voltar-se para o que o 

outro precisa, pois: 
a gente tem que ajudar o outro, se puder ajudar faz bem pra gente que ajuda. 

Eu vejo a minha vizinha precisando [...] um colchão, que não iam usar mais, 

e o vizinho precisava. Porque deixar lá? Ajuda! Aquele não usa mais, já vai 

passando pro outro. [...] Porque o rico quer mesmo é que os outros se 

danem. Mas, o pobre tem isso de dividir o que tem. Isso vem de 

ensinamentos, eu acredito que, de religião. 

 A religião de Lídia é, de maneira bem similar à dos outros interlocutores, a do 

bem entre os vizinhos, de uma moral comunitária 580 , todavia, pré-conceitual. 

Enquanto as religiões institucionais são criticadas pelos nossos interlocutores, por 

conta de suas infindáveis discussões teológicas que parecem não visar o bem comum, 

os oportunismos e psicologismos de um clero que busca vantagens para si, a 

imoralidade dos comportamentos a despeito de seus discursos moralizantes, etc., estes 

sem-religião em sua pragmática do bem, parece que buscam manter a esperança 

comunitária na crença. De um lado, certo imoralismo que beneficia apenas 

indivíduos, segundo a crítica apresentada por eles, de outro, uma moral que visa o 

bem comum. Por certo que “moral” aqui não se refere a um conjunto de interdições 

comportamentais, aquelas que regulariam os comportamentos ao descrever condutas 

“proibidas por Deus”, por exemplo, sexuais. Mas, a “moral” dos sem-religião 

apontaria para um conjunto de procedimentos e comportamentos que têm em vista o 

bem comum, o auxílio comunitário, certa partilha de benefícios581, portanto, não nos 

fala de interdições, mas de movimentos positivos. Orar para Deus dar saúde, paz e 

inteligência visa a conquista de bens, pelo esforço próprio, os quais operarão em 

                                                        
580  Em outros tempos, isto seria uma redundância, mas, hoje com o individualismo, parece-nos 
necessário marcar esta requisição. 
581 Exemplificando o que estamos querendo sinalizar: com a morte do irmão de Bartolomeu, o colchão 
que ele usou estava sendo doado por sua mãe a outra família que, igualmente, tinha alguém em estado 
de saúde debilitado. É esta ação moral que devemos salientar, em que o bem em questão não é o 
colchão, mas o auxílio mútuo, a submissão dos bens materiais ao bem comunitário, a submissão da 
coisa ao ser, diriam os filósofos, podemos dizer que é a submissão do bem quantitativo ao bem 
qualitativo. Importante frisar que este código moral, que não age como interdito, uma vez que move à 
ação, tanto não é claramente percebido pelos entrevistados, quanto tem um suporte religioso. 
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benefício da comunidade. 

 Ainda, na Cidade Tiradentes, fomos à casa de Madalena, negra, idade 

aproximada de sessenta e sete anos, renda aproximada de dois e meio salários 

mínimos, com ensino médio completo, natural de Itabuna, Bahia e moradora na Vila 

Bancária (Cidade Tiradentes). Conosco nesta conversa estava Bete, negra, ensino 

superior completo em Pedagogia, quarenta e seis anos, renda de dois e meio salários 

mínimos, natural de São Paulo. Também conversamos com Felipe, com ensino 

fundamental completo, negro, cinquenta anos, renda de um e meio salario mínimo e 

natural de São Paulo. Por fim, André, idade de vinte e quatro anos, negro, ensino 

médio incompleto, renda de um salário mínimo e natural de São Paulo. Tanto Bete, 

quanto Felipe e André são moradores do mesmo conjunto de prédios que reside 

Madalena. 

Neste nosso último diálogo, conversamos com quatro pessoas, cada uma delas 

com uma biografia distinta, o que nos permitiu perceber as diferentes elaborações de 

crenças, mas, também, as confluências. As personalidades marcantes de Madalena e 

Bete fizeram com que estas duas mulheres participassem mais ativamente da 

conversação. Madalena iniciou nossa conversa apresentando sua biografia religiosa, 

dizendo-se sem-religião, mas conhecedora de todas elas, interessada em conhecer as 

religiões. Embora tendo nascido católica, durante um ano, foi filha de Maria, contudo, 

afastou-se desta religião por volta dos quinze anos de idade. Madalena aponta dois 

fatores para este afastamento: primeiro, diz ela: “eu já nasci com um posicionamento. 

Entendeu? Muito forte em relação a essas determinações do que é e do que não é”. O 

segundo motivo foi o antagonismo, a discrepância entre discurso e comportamento.  

Novamente, a questão da incompatibilidade entre discurso e comportamento, o 

que representou para ele, aos 14 anos de idade, “um choque muito grande [...] me 

chocou, naquela atitude, que vi naquela cena”. Nos anos subsequentes, Madalena se 

distancia da fé católica e busca compreender o que chama de “estudo do 

desenvolvimento da mente [...] o poder da mente”. Segundo nos disse, continua lendo 

a Bíblia, mas busca entendê-la por si só. Se, por um lado, afastou-se da Igreja Católica 

pelas razões acima descritas, também demonstra ter uma percepção crítica dos 

pastores evangélicos que, segundo ela, “todos os pastores são malucos”, pois 

precisam gritar para serem ouvidos por Deus.  

Diz que nada pede a Deus, apenas agradece. Deus que é, segundo sua crença, 

“uma força superior. Alguma energia que nos transmite pra algum lugar”. Este Deus 
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não está em templos, mas em qualquer lugar. Madalena acredita na força da mente e 

na persistência. Podemos perceber na fala de Madalena, assim como havíamos notado 

em conversas anteriores, que a crença em Deus, ou, Jesus Cristo, vincula-se aos 

comportamentos de uma moral relacional, ou seja, de estabelecer relações que visem 

o bem comum. Segundo Madalena, “não é pra ofender ninguém. Então, essas coisas 

eu procuro seguir. Eu não desejo mal pra ninguém...”. Com a mesma força de 

intensidade que critica a incompatibilidade entre discurso religioso e comportamento, 

também diz que a crença religiosa que mantém implica em não “prejudicar ninguém, 

sem fazer maldade pra ninguém [...] o ensinamento de Jesus Cristo... de Deus é isso”. 

Felipe, que também foi católico na infância, porém, foi criado apenas pelo pai 

umbandista depois da morte da mãe quando tinha 9 meses de vida, afastou-se desta 

tradição religiosa, entendendo hoje que nunca foi um homem religioso. Interessante 

destacar nesta participação de Felipe sua elaboração sobre Deus, quando se coloca da 

seguinte maneira:  
A questão de Deus: a questão de Deus pra mim.. porque você fala Deus, 

Deus, Jesus Cristo, a pessoa associa, uma coisa à outra. E, é diferente! 

Deus.. é isso aqui! É o ar, Deus é o amor.. entendeu?.. é isso. Pra mim não é 

uma pessoa, um homem! Se você perguntar pra várias pessoas, vai falar, vai 

associar Deus a Jesus Cristo e pra mim não é. Eu não tenho religião.  

Quando nosso interlocutor disse “Deus... é isso aqui”, precisamos 

contextualizar esta fala acrescentando o aspecto gestual. Neste momento, passou o 

olhar sobre todos os presentes naquela sala e fez um gesto com as mãos 

acompanhando o olhar, demonstrando que o “isso aqui” deveria ser entendido como o 

ato de estar em comunidade, encontrando-se, buscando enfrentar questões comuns em 

vistas à soluções, se possível, igualmente aceitas. Felipe nos disse: “é isso aqui [...] o 

ar [...] o amor” e, por fim conclui: “eu não tenho religião”. O “ar” tem o sentido de 

uma atmosfera, de um ambiente amistoso e harmonioso entre amigos que buscam 

estar solidários e buscando o bem comum. A religião, para ele, parece estar 

relacionada aos ritos (batismo, por exemplo) e às doutrinas, com as quais não 

encontra nem concordância entre elas e nem ele mesmo concorda com elas, enquanto 

Deus “é isso aqui”. Não encontramos em Felipe um Deus transcendente, alguém fora 

que age a seu favor, mas uma imanência que seria o próprio amor comunitário. 

Por sua vez André, o mais novo dos quatro interlocutores, o qual se mostrou 

inquieto durante o tempo que permaneceu conosco, assim como Bartolomeu 
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anteriormente, apresentou o dilema daqueles que veem em seus pais uma crença que 

não conseguem acompanhar, contudo, pode dizer: “acredito bastante também.” Filho 

de pai pastor evangélico e mãe que, como disse, “adora um tambor”, o pouco que 

conhece sobre religião obteve da avó. A Deus pede e agradece, mas o que mais 

destacou foi sua inquietação quanto à ausência de referência religiosa, ou o excesso 

de referências não conciliadas: catolicismo, pentecostalismo evangélico e umbanda.  

Madalena percebeu esta dificuldade para os mais jovens, os quais não mais 

encontram em seus pais uma identidade religiosa fixa e, assim, concluiu dizendo que 

“no final de tudo isso, acho que as pessoas vão muito pro lado da 

espiritualidade...nessa questão do ser...sou filho de Deus”. A filiação divina que 

Madalena aponta é aquela de ser produtiva, como ela diz: “eu, sou uma  pessoa muito 

consciente da minha missão, entendeu... no fundo de tudo isso, acho que é muito mais 

o nosso potencial do ser humano mesmo”. Ser filho de Deus é ter esta potência de ser, 

de realizar, de pensar, de conhecer. O que se mostrou interessante é a sequência que 

ela coloca: ser, fazer, autoconhecimento, conhecer. Mais uma vez, a questão 

pragmática da crença dos sem-religião aflorará, pois Madalena nos diz que não 

adianta ficar reclamando, ou pedindo coisas para Deus, “tem que levantar, arrumar 

emprego, ir à luta”. A crença em Deus está intrinsecamente relacionada com a 

percepção de si mesmo, de seu potencial produtivo, deste movimento de realizar, de 

pensar, de conhecer.  

Novamente, precisamos contextualizar a fala, neste caso, de Madalena. Esta 

baiana de 67 anos, negra, com renda inferior a três salários mínimos, é líder 

comunitária, responsável pela administração de creche, centro de suporte à terceira 

idade e à comunidade em geral, no bairro onde reside. O “ir à luta” desta mulher de 

personalidade marcante, voz incisiva e, até mesmo, imperativa, sem ser impositiva, de 

gestos firmes e olhar penetrante, aponta para uma “missão” social, mas sua renda é 

para o seu prazer pessoal, para o que gosta de fazer. Toda pragmática de “luta” já está 

comprometida com a comunidade e com o social, no entanto, reserva para si o prazer 

do “gosto de ganhar. Faço por onde ganhar. Pra poder ter e gastar, né ?!”. Este 

destaque contextual nos permite afastar a possibilidade de pensarmos num 

individualismo consumista presente em sua fala e percebermos em suas palavras o 

próprio pensamento de ser “filho de Deus”, isto é, consciência da “missão” e do 

prazer, não desassociados. 

“A gente nasce, conhecendo os pais dentro de uma religião”, assim tem início 
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a participação de Bete em nossa conversa. Sua mãe e seu pai eram “mesa branca”, 

embora fossem batizados na Igreja Católica. Sua identidade religiosa, então, está 

marcada por esta dupla influência: católica e mesa branca, mas, ainda mais pela 

umbanda, já que havia um centro espírita na casa de seus pais, pertencente a sua tia. O 

“gosto por um tambor”, já apontado por seu filho André, é ratificado por ela, nutrido 

desde a infância e adolescência. Até que há uns sete anos atrás, juntamente com 

Madalena, ganha fitas de vídeo sobre a história das religiões. Surge, então, o 

questionamento sobre se o Deus que cultua é, de fato, diferente do Deus da Igreja 

Católica. Por conta deste questionamento, procura outras experiências religiosas, pois 

“eu tentava me encontrar”, não apenas passando por “vários centros espíritas”, como 

também por igrejas evangélicas. No dizer dela:  
eu fui mudando de igreja evangélica.. é, passei por 6 igrejas evangélicas e 4, 

me obrigaram a ser batizada. E as 4 me deram cargo. Mas, não era cargo 

que eu queria.. eu queria é me achar! Só isso! Eu só queria me achar e não 

me achava! (..) alguma coisa errada e eu não consigo me encontrar.. qual o 

caminho que eu tenho que seguir.. Por que que eles falam que o Deus deles 

é diferente do meu? Mas não era o Deus deles, “era o meu Deus que me 

deixava em contradição”.    

Podemos perceber nestas palavras uma liberdade de busca outorgada a si 

mesma, uma ruptura com a autoridade tradicional, ainda que não rompa com a 

possibilidade da fé. A liberdade de colocar suas próprias questões e de buscar por si 

as respostas. Assim, abre-nos a possibilidade de pensar que a heteronomia não deve 

ser um conceito que trate apenas de um ordenamento que se referencia na crença num 

Deus ou força imaterial que transcende o homem, mas, tornar-se-ia heterônomo o 

discurso com pretensão de verdade que não fosse produzido por uma busca pessoal, 

antes, que fosse assumido tão somente a partir da experiência alheia tomada como 

universal.  

Bete conclui, de maneira definitiva ou transitória não sabemos, que “Deus é 

um só. Pra todas as religiões. Quem cria Ele de formas diferentes é o ser humano. É o 

homem. E a grande verdade é essa: o seu Deus não é diferente do meu! E pra se ter 

Deus não precisa de uma religião” Assim, ser sem-religião, para Bete, é crer em Deus 

sem o necessário suporte institucional, antes, permitir-se crer em Deus a despeito da 

pertença religiosa. Bete é uma sem-religião que, tendo uma atividade religiosa 

vinculada a certa tradição de crença, a mesa branca, o tambor, etc., não entende que 

tal tradição seja necessária, imprescindível para a fé. Ser, para ela, sem-religião, é 
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entender que Deus não está restrito a uma dada experiência religiosa, mas que a 

experiência religiosa é uma produção humana que visa satisfazer o humano. 

Enquanto a religião regularia os comportamentos, estabelecendo certa moral 

de costumes, a crença em Deus, de Bete, não comporta tais regulações. Para Bete, as 

religiões impõem condutas e normas as quais foram “criadas pelo homem e que eles 

queriam impor a posição, pensamento deles... em cima dos outros... ”. De um lado, 

Deus é um encontro interior de outro, as religiões são produções humanas que 

restringem a experiência com Deus às normas próprias. Tais experiências interiores, 

não devemos nos deixar levar por uma mística da periferia, não são “estados 

contemplativos da alma”, nem mesmo epifanias ou experiências místicas. As 

experiências interiores são a percepção de uma potência realizadora. Bete, talvez pela 

amizade, não se distancia muito das elaborações de Madalena neste sentido.  

Quando nos falaram dos problemas da periferia 582 , Bete e Madalena 

apresentaram uma perspectiva pragmática e consistente sobre o neopentecostalismo. 

Segundo estas duas mulheres, as pessoas vão às igrejas neopentecostais “porque 

querem um caminho, uma solução para este tipo de problema”. Tais igrejas 

evangélicas ofereceriam uma possibilidade de que tais pessoas percebessem que são 

capazes de alcançar a solução de seus problemas, isto é, que seus problemas não são 

intransponíveis, apenar de serem reais e enormes. Portanto, a experiência religiosa no 

neopentecostalismo, dizem elas “é válido sim! Só que as pessoas têm, assim, que 

voltar pra si e entender que o que fez aquilo (resolver a questão problemática) não foi 

a igreja. O que fez aquilo, foi ela mesma. Houve uma mudança interior, dentro dela e 

ela provou, ela mostrou, pra ela mesma”. A experiência interior com Deus é encontrar 

em si a força para resolver suas questões. A validade da experiência religiosa está em 

que o indivíduo encontre com sua “filiação divina”, isto é, encontre em si a força 

interior para suplantar os problemas. 

Deste ponto, dos problemas que enfrentamos, ou que nossos interlocutores 

enfrentam e, em certo sentido, determinaram em nossa conversa. O que é o mal? 

Madalena, Bete e André responderam de maneira idêntica: “o mal é o próprio ser 

humano”. A despeito de seres ou entidades que possam personificar o mal, dar ao mal 

uma máscara reconhecível, é o humano que se volta para a prática e o desejo de 

realizá-lo. Para Felipe, enquanto Deus é amor, no sentido relacional, comunitário, o 

                                                        
582 Drogas, violência, abandono do lar pelo marido, etc. 
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mal é o ódio, o que podemos presumir que seja, igualmente nos termos comunitários e 

mesmo social. Bete, mais adiante, retorna à questão da crença em Deus e do fazer o 

bem. Precisamos entender que Bete considera-se sem-religião não porque não toma 

referência numa tradição religiosa, mas porque a religião que pratica satisfaz ao seu 

gosto e que Deus não tem religião. Desta maneira continua a ser praticante da 

Umbanda, mas sem-religião. Assim, quando alguém a procura para fazer um trabalho 

que ela julga não ser o bem, nega-se, “porque a gente acredita que a gente está nesta 

terra pra fazer o bem. Já está tudo estragado. Então, por que eu vou separar você de 

sua mulher [...] ?”. O bem é a realização de algo bom, proveitoso, agradável, que está 

relacionado com a vida, com o cotidiano.  

 Passemos, então, a um breve destaque de falas dos interlocutores, aquele que 

nos permita sublinhar aspectos relevantes para uma análise posterior. Este momento 

de passagem para uma síntese nos possibilitará buscar elementos analíticos que nos 

aponte um sentido mais geral para a articulação da crença entre os sem-religião. 

Pretendemos ver se a crença dos sem-religião prescinde da religião, em suas 

instituições próprias (lugares de culto, clero ou homens santos, doutrinas, ritos, 

etc.583), e, desta maneira, pode ser encontrada na liberdade de ser. 

Simão nos diz que sua identidade é dada por seu registro geral, no qual consta 

sua raça como negra. Diz que não se vive sem Deus e que não crer n’Ele é viver sem 

esperança de poder chamar por Deus, ato este a que recorre em momentos de desafios 

e busca por transcender suas forças pessoais, pois o homem vive no inferno, que é 

este mundo, e sua esperança é esta oração como chamamento. Por fim, destacamos 

que há uma crença na palavra empenhada, isto é, o indivíduo há de estar 

comprometido com as falas de seus antepassados. 

 Priscila, por sua vez, entende que a palavra empenhada cotidianamente traz 

um compromisso ainda mais forte do que os ritos requeridos pelas religiões, como o 

                                                        
583 Em momento algum, nos dispusemos a definir ou conceituar o que é religião. Este nosso aparente 
silêncio tem como motivos: primeiro, este trabalho não visa tal definição, por julgarmos que nada 
acrescentará ao objetivo deste tal descrição; segundo, não encontramos qualquer definição que pudesse 
ser utilizada e que não suscitasse incômodos, ora por ser questionável, ora por seu caráter parcial; 
terceiro, entendemos que em um país em que cerca de 87% da população se diz cristã é bastante 
razoável que o conceito de religião que adota a população é tributário do conceito de religião cristã, 
isto é, a religião é um discurso que articula a crença num Deus único, que se revela por meio de um 
Livro (a Bíblia), interpretado por um clero, segundo uma dada doutrina, que via de regra se ocupa de 
preceitos éticos, morais e comportamentais, e há um lugar de culto; quarto, e mais importante para nós, 
nos importa que os sem-religião declarem em suas falas o que é ser sem-religião e de que ou de quem 
se afastam. Contudo, podemos sugerir a leitura dos seguintes materiais a quem se interessar por uma 
discussão sobre a religião, que, reiteramos, está longe de ser o caso do presente trabalho.  
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casamento. Para ela, Deus não está em qualquer Igreja, antes, está no indivíduo, por 

isso, se permite interpretar os textos sagrados segundo sua própria capacidade e 

entendimento. A fé ocupa um espaço de intimidade no indivíduo. Por conta destas 

questões, entende que a religião perdeu sua legitimidade, sua autoridade como agente 

normativo das relações sociais, e que tal poder deve ser exercido pelo Estado. Por fim, 

desejamos destacar que para ela as lutas sociais, o ativismo político, não são 

motivadas por questões religiosas, mas é um espaço de liberdade dado por Deus. 

 A fé como um elemento pragmático encontra sentido nas crenças de 

Bartolomeu, pois a Deus se volta a fim de pedir salvação, isto é, as condições 

adicionais para que ele, ou por quem ora, venha a resolver problemas vitais. Contudo, 

sua oração não é em busca de milagres, mas visa a obtenção das condições que 

conduzam o indivíduo a realizar por si o que precisa fazer. Neste sentido, a fé não é 

pontual, mas como um acreditar enquanto caminha. Esta fé, no entanto, não é um 

brotar espontâneo, mas algo que recebe e partilha com aqueles com quem se 

relaciona. Se a fé é cotidiana e visa o encontro de recursos interiores no indivíduo 

para suplantar dificuldades o bem e o mal também são dados pragmaticamente no dia 

a dia. O mal é o que fazem algumas pessoas e que causa danos a outros mais frágeis, 

enquanto o bem é seu contrário.   

De diversos modos, a crença em Deus para Levi, e no mal, também, traz uma 

referência pragmática. Deus seria a força criadora que equaciona a questão da vida, 

contra os postulados materialistas, assim há um ser transcendente que dá sentido ao 

material, à existência. Portanto, Deus seria o ser transcendente que gera as condições 

internas no indivíduo para que ele possa se autorrealizar e fazer o bem, isto é, Deus é 

a inspiração à prática do bem nas relações sociais imediatas, enquanto o mal é a força 

de corrupção destas mesmas relações entre humanos. Enquanto Deus inspira o bem, 

entendido nas relações entre indivíduos, este mesmo indivíduo está apto a produzir 

para si o sentido religioso que traduz melhor, para si, esta inspiração, conquanto 

mantenha com as tradições familiares forte vínculo em suas crenças. Mas, se o bem e 

o mal são ações, são práticas relacionais entre indivíduos e grupos, não há uma 

correspondência direta entre fazer o bem e viver bem, assim como não há entre o 

fazer o mal e viver mal, portanto, o céu e inferno são lugares de ajustes de contas 

finais. Entende que a diversidade e os confrontos doutrinários das igrejas são motivo 

para afastamento do homem da religião e que a religião tem direito à participação nos 

assuntos políticos, pois a lei permite.  
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 Também Tadeu e Lídia, como todos os demais interlocutores, creem que não 

há necessidade de buscar um lugar de culto para encontrar Deus, mas que o acesso é 

individual e deslocalizado. Tadeu, de todos os entrevistados, foi o único que disse crer 

num Deus que se importa com detalhes da vida individual, embora estivesse de 

acordo com uma fé pessoal e íntima. Para Lídia, no entanto, Deus é aquele que ajuda 

perdoando, dando paz, saúde e inteligência para que possa ser melhor do que foi 

anteriormente. Deus é esta esperança de ser melhor, no sentido moral, isto é, na 

prática do bem comunitário, na partilha de recursos que podem ser colocados para o 

benefício comum. Deus é este que ajuda o indivíduo desde este movimento interno 

com vistas aos relacionamentos comunitários, enquanto o mal é o resultado de 

escolhas particulares no sentido contrário do bem comum. Assim, uma vez que Deus 

age desde o interior, a religião perdeu sua legitimidade normativa, inda mais que os 

pastores e padres têm imposto certa conduta moral que não corresponde com suas 

ações.  

 Esta foi o motivo alegado por Madalena para se afastar da religião católica: a 

dissonância entre pregação e prática, discurso e comportamento. Tal afastamento não 

implicou num desinteresse pela fé religiosa, antes, ampliou a busca por conhecimento, 

a partir de certa consciência de ter liberdade para ser, para se autodeterminar, fazer as 

escolhas pessoais sobre sua fé. Também Madalena acredita que Deus está em 

qualquer lugar e que o sentido de sua fé está numa prática voltada para o que chamou 

de bem, no estabelecimento de relações sociais que apontem para o bem comum. 

Desta maneira, a fé permite que o indivíduo perceba que é filho de Deus, entendido 

como a percepção de uma potência de ser, realizar, pensar e conhecer por si mesmo. 

Por meio desta liberdade de ser, o indivíduo há de se aplicar numa missão social, 

comunitária. 

 A liberdade de ser como expressão de uma autonomia do indivíduo, mas que 

está comprometido com uma comunidade imediata que está com e além dele, 

podemos perceber claramente nas falas de Bete. Ao apresentar sua biografia, por meio 

da qual relata sua busca por experiências religiosas, aponta para uma liberdade interna 

que a permita determinar-se como um ser livre. Bete busca não apenas na experiência 

religiosa pentecostal, mas na mesa branca e no “batuque” sua livre autodeterminação, 

chegando à conclusão de que Deus é um só. Ao romper com a legitimidade religiosa 

tradicional, Bete encontra em si a força de sua autorrealização, portanto, para ela, ser 

sem-religião é ter a liberdade de configurar suas crenças e fazer suas escolhas de fé, 
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prescindindo das instituições.  

 Madalena disse, em certo momento, que os jovens não mais viam em seus pais 

uma identidade religiosa fixada à qual pudessem se reportar; fala esta que encontrou 

eco em André, o qual externou sua inquietação por não mais poder buscar uma 

configuração de crenças religiosas a partir de seus pais. André, Levi e Bartolomeu nos 

mostram os caminhos que os jovens buscam para articular suas crenças, tomando 

referência nas relações familiares imediatas e se permitindo novas articulações para a 

fé individualizada. Se, de um lado, não têm em seus pais um caminho a seguir, claro e 

fixo, não percebem nas religiões mais do que confusões doutrinárias que se colocam 

umas contra as outras de maneira conflituosa, ampliando as dificuldades em 

harmonizar uma fé pretendida. Mas é com a insinuação de Felipe, que, embora pouco 

tenha falado, foi bastante preciso em seu sentimento religioso. Para este homem, Deus 

é o que acontece por meio do indivíduo quando amigos se reúnem harmoniosamente 

buscando o bem comum. Esta tênue relação de liberdade íntima e compromisso 

comunitário. 

 Procuremos organizar a síntese, apresentada acima, de uma determinada 

maneira, isto é, buscando aproximar as falas em temas e nos afastando, 

metodologicamente, dos falantes. Podemos começar salientando que os sem-religião, 

com quem conversamos, alegaram que a diversidade, os conflitos e certa manipulação 

do sentimento religioso seria motivo mais que suficiente para seus afastamentos da 

religião. Não percebemos, no entanto, que certa cientificidade, ou razão com 

pretensão de verdade, tenha-os atraído para fora deste ninho, antes, uma outra 

racionalidade, a qual se mostra independente de ambas (científica e religiosa), ainda 

que não se oponha a elas. Some-se a isto certa dissonância entre a pregação religiosa, 

sua normatividade ética, moral e comportamental, e a prática vivencial dos religiosos, 

como causa adicional de distanciamento radical. Esta distância foi apontada como 

motivo inda mais imperioso na ruptura com a religião instituída.  

É plausível a percepção de que os dispositivos de saberes de uma razão 

moderna, científica, serviram para criticar e analisar, aqui e ali, o comportamento dos 

pregadores, mas foi o comportamento e não a racionalidade que promoveu a saída, a 

ruptura com a identidade religiosa tradicional. Os sem-religião não se afastam da 

religião por questionarem a crença em seres e forças não racionalizáveis, mas em 

vista a uma prática desassociada da pregação. O que podemos perceber é que o 

distanciamento da religião, das instituições, não acompanhou uma crítica à fé, antes, 



 497 

deu-se como um trabalho que visou preservar a fé e combiná-la com um interesse por 

conhecimento, aquele que se aproxima do saber produzido pela ciência. Mais ainda, a 

fé e o conhecimento produzido com certa cientificidade apontam para uma relação 

pragmática entre ambas. O motivo pragmático que produziu a ruptura com a religião é 

preservado nesta liberdade de crer. A fé tem um sentido da prática relacional, como 

veremos. Esta elaboração de fé e prática tem um fraco componente teológico 

estruturante, porém, é fortemente estruturadora de relações sociais imediatas e crítica 

social.  

Por conta destes motivos apontados, as religiões e os respectivos cleros 

perderam, para estes sem-religião, a legitimidade normativa, não tendo mais 

autoridade para prescrever aquelas normas, as quais, para alguns deles, passam ser 

objetos da ação normativa do Estado. Há uma correlação entre uma ética requerida e a 

perda de legitimidade da religião, por conta da prática social dos religiosos. As 

religiões, aquelas que prescrevem tais normas, deixam de ser, assim, imprescindíveis 

para tais indivíduos, os quais buscarão em outros lugares as bases éticas e as normas 

para os relacionamentos sociais. Embora alguns destes sem-religião apontem para o 

Estado como o novo espaço de normatização das relações sociais, não devemos nos 

apressar nesta conclusão. Mas, se cabe ao Estado a legislação, não é unânime que não 

caiba à religião a participação política e nem mesmo as razões para que não o faça. 

 Não caberia ao Estado apenas a normatização por meio de leis, mas  também a 

explicitação da identidade racial do indivíduo. Lembramos que esta identidade dada 

pela Estado foi uma voz solitária em nossas conversas. Os demais não apenas não 

fizeram tal apontamento, quando se autoidentificaram positivamente, ao declararem 

suas raças, sem apontar para descrições externas a si584. A  identidade, para a maioria 

destes sem-religião, é uma propriedade do indivíduo. A despeito desta questão 

identitária civil, a questão da identidade religiosa pessoal foi tomada como um 

problema salientado, quase que exclusivamente, na conversa com os mais jovens. 

Estes, ora buscavam nas relações sociais imediatas (familiares e amigos) uma tradição 

religiosa a qual pudessem se reportar ou tomar como exemplo, ora reclamavam da 

falta de fixação da identidade religiosa representativa, ou que pudessem vir a 

reproduzir. Seus pais não mais seriam as fronteiras de sentido fixo de onde poderiam 

                                                        
584 Apenas nos quesitos de escolaridade e renda poderíamos ainda suspeitar numa identificação que 
lhes fosse dada do exterior para o interior, para si; contudo, devemos concordar que é sensivelmente 
diferente apontar para a identidade racial dada pela registro geral de identificação. 



 498 

reproduzir uma tradição religiosa. 

 Importante frisarmos esta questão, pois aponta para uma alteração na leitura 

normal que se dá ao crescimento dos sem-religião entre os jovens. Conforme 

salientamos em capítulo anterior, é corrente dizer que os jovens se afastam da religião 

por uma questão de rebeldia contra as constrições sociais advindas da família e da 

sociedade. Contudo, estes jovens com quem conversamos não ratificam tal hipótese, 

antes, permitem-nos colocá-las sub judice. As gerações precedentes, já não mais 

legitimando a religião e configurando livremente suas crenças, não oferecem aos da 

geração que sucede um modelo estável e pronto da fé. Não haveria uma ruptura entre 

gerações, mas uma abertura à liberdade de configuração. Aos jovens deixa-se de 

oferecer um modelo fixo e acabado de crença religiosa, e abre-se a eles um outro 

modelo, da liberdade de crer ou não crer, e de configurar a crença sem os dogmas 

herdados. 

Desta maneira, parece estar nesta ausência de fixidez da identidade, inclusive 

religiosa, a abertura aos menos jovens para a experimentação de modos de crer, 

visando a autoprodução, não apenas de sua própria crença, como, ainda mais, de sua 

identidade autodeterminada. A flexibilidade moderna parece ter sido tomada como 

própria de tais indivíduos, permitindo o abandono das religiões institucionais, que, de 

alguma maneira, procuram fixar crenças e identidades585, ainda que seja a mesma 

liberdade que mantenha a busca pela fé. A autoidentificação passa pela operação de 

uma liberdade de ter fé, ou não, e de elaborar sua crença religiosa com vista à 

autonomia de ser, embora tal crença, como veremos adiante, não tenha o sentido de 

uma singularidade individualista daquele que se volta apenas a uma resistência 

egoica, isto é, que cada indivíduo crie sua própria uma religião 586  visando a 

contemplação de seu autointeresse.  

Ao tencionarmos o indivíduo e o meio social, contudo, podemos pensar que 

este meio não é homogêneo, mas ele mesmo há de ser posto em questão. O dualismo 

com que nos acostumamos a pensar a relação público-privado, a casa e a rua, etc., 

parece não mais dar conta da questão quando abordamos os sem-religião e a periferia 

urbana. Haveria de ser pensada uma nova topografia para os sem-religião e a cidade, 

                                                        
585 Aqui podemos relembrar Priscila quando relata os usos e costumes da igreja, fixando vestimentas e 
ritos de passagem: batismo, casamento, etc. 
586 Neste ponto, nos afastamos da hipótese de Robert Bellah, em “Hábitos do coração”, no qual propõe 
a hipótese de que cada indivíduo criaria sua própria crença religiosa, radicalizando, assim, o atomismo 
e o individualismo. Nossa leitura toma o caminho oposto, como veremos (BELLAH, 2007). 
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mas foge em demasia do nosso trabalho, exigindo de nós apenas uma sinalização. 

Lembramos que, em certo momento, foi dito que “o mundo é o inferno”. 

Também devemos rememorar que foi sugerido que o espaço das lutas sociais não é 

religiosamente motivado, antes, deve ser tomado como um espaço que Deus concede 

liberdade para agirmos nele. Ainda mais, é possível entender que haveria um espaço 

de “missões”, palavra esta que surge quase que secularizada aqui e que aponta para o 

espaço para a prática de um bem onde não o há. A “missão” tem o sentido de levar o 

bem onde o mal impera ou, fazendo referência direta ao sentido religioso, levar uma 

boa-nova aos que jazem em trevas. Tal “missão” não pode ser apenas uma expressão 

secular daquela cristã um vez que entendamos a origem do bem evocado aqui. É a 

questão do mal que marca a topografia infernal, e que está contraposto a um outro 

espaço, o do bem. O mal, devemos perceber, seria causar prejuízo aos mais frágeis, 

assim como a corrupção das relações sociais, o resultado de escolhas malfeitas cujas 

consequências são danosas inclusive para si mesmo, e é ser um Tomé, não ter 

esperança. A ideia de inferno, das configurações das lutas sociais e de “missão” têm 

forte relação com a ideia de mal. O mal tem como fundo o dano, a corrupção, o 

malefício efetivo ao frágil e as escolhas equivocadas, e contra ele devemos nos dirigir, 

lutar contra e chamar a Deus. Porém, não se trata de um mundo maniqueísta, em que 

as divindades boas e más estão em beligerância e que aos humanos cabe um certo 

alinhamento, mas de escolhas humanas que nos levam a agir de maneira benéfica ou 

maléfica. Este é o primeiro espaço, infernal, danoso e destinatário das escolhas e 

ações. É um espaço do qual mantemos distância, mas no qual agimos. 

O segundo espaço seria aquele estabelecido por fortes vínculos comunitários, 

imediatos, em que a palavra empenhada tem força normativa comum, e que implica 

em compromisso inalienável, mais substancial do que um contrato formal ou legal. 

Aqui podemos perceber a ruptura com a religião, que de alguma maneira orbita no 

mundo das relações sem validade, fendida entre o dizer e o fazer, todavia, não apenas 

a religião, mas toda luta social é luta por aproximar a promessa da realização587. O 

                                                        
587 “ [...] a interpretação do masoquismo: quando é invocada a ridícula pulsão de morte, pretende-se 
que o masoquista, como todo mundo, busca o prazer, mas só  pode aceder a ele por intermédio d dores 
e das humilhações fantasmáticas que teriam como função apaziguar ou conjurar uma angústia 
profunda. Isto não é exato; o sofrimento do masoquista é o preço que ele deve pagar, não para atingir o 
prazer, mas para desligar  pseudoliame do desejo com o prazer, como medida intrínseca. O prazer não é 
de forma alguma o que só poderia ser atingido pelo desvio do sofrimento, mas o que deve ser 
postergado ao máximo, porque seu advento interrompe o processo contínuo do desejo positivo. 
Acontece que existe uma alegria imanente ao desejo, como se ele preenchesse de si mesmo e de suas 
contemplações [...] “. (DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix, 1996, p. 16) 
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espaço anterior é o das fissuras e fraturas, dos cortes e das distâncias, este, da 

liberdade do indivíduo que tem o sentido na partilha, é o do reconhecimento, da 

lealdade, da comunidade, da proximidade. Este espaço é o dos vínculos afetivos 

imediatos, no qual se busca o benefício comum, implicando em partilha de recursos, 

não apenas os materiais, onde se pode verificar o bem a partir de uma prática efetiva. 

Aqui o bem retorna ao sentido pré-moderno, desquantificado, e que visa certo 

procedimento benéfico, comunitário, que se distancia do individualismo 

mercantilizado, digamos assim. Não há cálculos de crédito e débito, não há uma 

dívida por conta de favores feitos e esperas de retribuições matemáticas. Este é o 

lugar do agir bem que é contraposto ao lugar no qual se pode vivenciar a má ação, 

portanto, no qual a norma é de benefício comum e partilhado.  

Aquele mundo, do mal, é no qual há uma segregação entre palavra e ação, e 

onde os interesses econômico-financeiros ditam os discursos; o mundo do bem é o 

que se estabelece em benefícios mútuos, em que se busca a aproximação entre palavra 

e ação. Aqui a palavra empenhada é normativa, mais ainda, a cumplicidade cotidiana 

desprovida de promessas formais é compromisso. Contudo, estamos longe de uma 

metafísica do bem e do mal, mas numa pragmática relacional. O mal é o que se faz 

aos mais frágeis e a corrupção das relações o bem é partilha comunitária e o 

compromisso de uma palavra dada e é neste sentido que a salvação pode ser entendida 

como solução de problemas vitais, imediatos. 

Para pensarmos a articulação de um terceiro espaço, haveremos de entender o 

Deus que os sem-religião oram ou, no que creem os que se autodenominam sem-

religião. Os sem-religião, retomando a sugestão anterior, são aqueles que se dão ao 

livre exercício da crença. Podemos começar lembrando que Deus não está na igreja, 

no lugar de culto, no templo, etc., podendo ser invocado, acessado em qualquer lugar, 

de maneira individual e é um só, não no sentido cristão da Ideia, mas como o que 

unifica a ideia contida nas diversas crenças religiosas588. O Deus dos sem-religião é 

desterritorializado. Se Deus não pode ser tomado como o Ser necessário, precisa-se 

d’Ele e é a esta precisão que é imprescindível chegarmos. Deus é a quem se há de 

recorrer nas horas difíceis, sem Ele não há esperança, pois é a potência, o recurso que 

transcende, que vai além daqueles que possuímos, a quem buscamos para aquela 

                                                        
588  Monoteístas, politeístas, panteístas e das religiosidades ateístas. Não há nos sem-religião uma 
determinação teológica, apenas um sentido de tolerância e hospitalidade de crenças.  
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salvação já entendida como tal e é a força criadora que nos permite escapar da 

tragédia materialista e oferece sentido à existência. O mal é trágico, inelutável, 

enquanto Deus é a possibilidade de liberdade que possibilita romper com a tragédia 

cotidiana.  

Deus, não ocupando espaço nos lugares sagrados, nos templos e lugares de 

culto, há de ser encontrado no íntimo do indivíduo. É neste e deste lugar que se há de 

chamar Deus. Portanto, a fé tem este sentido de intimidade mais íntima no indivíduo, 

cujo exercício se dá na vida e para a vida em comum. Como a fé direciona-se à vida 

em comum, é na vida que se encontrará sua representação, isto é, crê-se porque 

alguém com legitimidade apresentou a sua fé e tal autoridade obtida com a vida 

comunal levou o outro a crer. A fé destes sem-religião torna-se a percepção da crença 

de um outro, mas há de ser acolhida pelo indivíduo e no indivíduo à sua maneira: a fé 

é do indivíduo, por isso, cada um tem sua biografia religiosa, suas buscas, suas 

experiências. A fronteira de sentido é dada pela comunidade imediata, aquela que 

habita no espaço compartilhado, mas a fé é uma escolha individual, um exercício de 

sua liberdade. Mais ainda, cada um interpreta os bens de religião percebido 

comunitariamente, de maneira livre, à sua maneira, construindo um sentido próprio, 

mas que visa o bem comum. O bem comum que tem como passo inicial o ser melhor, 

o agir bem, o aprimorar, portanto, sua fé deve conduzi-lo a encontrar em si a força 

que transcende a sua força para fazer o bem. Desta maneira, esta fé individual se volta 

ao fim e, por finalidade, para a comunidade, a vivência comum e partilhada, a 

salvação pelo bem comum.  

Deus 589 , então, ao estar na intimidade mais íntima do indivíduo, será 

apreendido como o movimento à prática do bem, ou seja, é o que potencializa a 

prática do bem que se oculta na intimidade. Mas não é um bem Ideal, metafísico, nem 

um bem que lhe é doado por Deus, mas o bem que se oculta ao indivíduo, que está 

oculto nele e que se abre pela percepção de que é ele quem está apto a esta prática a 

partir da consciência de uma liberdade de ser. O bem proveniente deste chamar da fé 

articula e realiza o perdão (a ausência de dívidas, isto é, a própria liberdade de ser), a 

paz (a liberdade dos limitantes e das contrições que impediriam a exercício de escolha 

e decisão), a saúde (a liberdade do corpo para se realizar) e a inteligência (a liberdade 

                                                        
589 Devemos frisar que se trata aqui de ler as falas dos sem-religião que articularam esta concepção de 
um Deus como o que podemos encontrar em nós. Não se trata de uma defesa teológica de um Deus que 
ocultamente se revela no íntimo, mas uma crença que Deus é a intimidade do bem no indivíduo. 
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de pensar e saber). A fé que move o indivíduo à sua intimidade mais íntima lhe 

possibilita a liberdade de perceber-se filho de Deus, isto é, a potência de ser, de 

realizar, de pensar, de conhecer a si e por si mesmo590. Ao chamar por Deus, chama-

se as condições de possibilidade de realizar-se por si mesmo, realizando o bem que 

está em si. Mas este bem não tem o sentido autocentrado, mas busca o bem comum, 

partilhado, por isso, a própria fé é partilha e comunidade. 

O terceiro espaço seria este da liberdade de ser, da crença na potência de fazer 

o bem, de autodeterminar-se, de realizar escolhas livres e boas, mas ser como 

expressão de autonomia individual comprometido com a comunidade de onde proveio 

a fé e para onde se dirige o bem partilhado. É desta maneira que Deus pode também 

ser a presença de um indivíduo diante de uma comunidade de partilha. Este Deus que 

livremente cada indivíduo concebe e crê, tomando as mais diversas referências 

escolhidas por ele segundo critérios pessoais, tem sentido último na comunidade de 

onde proveio a crença, e tal crença lhe motiva missionariamente a lutar pelos 

interesses comuns num mundo cujas regras, normas e leis são tais que não se 

fraternizam com aquela de onde ele provém. Se na comunidade se dá por uma partilha 

não contábil, por uma ausência de cálculo de reciprocidades balanceadas 

patrimonialmente, nas lutas sociais do indivíduo livre se requer cálculos estratégicos e 

táticos de negociações e confrontos, de trocas e de balanços. A liberdade divina abre 

ao indivíduo um espaço de luta caracterizado pela descontinuidade, pelas fissuras e 

fragmentações. O sem-religião é aquele indivíduo que livremente caminha a partir do 

espaço de intimidade aberto pela fé apreendida no outro, que tem na comunidade o 

sentido do bem e que se dá o direito de lutar contra o mal das inúmeras segregações.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
590 É neste sentido que Bete nos diz que a experiência neopentecostal deveria ser a de todos, pois o 
neopentecostal é aquele que, crendo ser filho de Deus, passa a poder reivindicar os benefícios desta 
filiação, portanto, autorrealizar-se como ser. 
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CONCLUSÃO 

 

Ousamos começar por uma origem que nem mesmo sabemos se alguma vez 

esteve ali. Ousamos chamar esta volta aos primórdios de narrativa, a fim de 

escaparmos a quaisquer pretensões de veracidade, impossível verdade histórica. 

Buscamos olhar o mais longe possível na procura de uma verossimilidade à montante 

que pudéssemos nos apropriar nesta produção narrativa. Encontramo-nos com os 

primeiros bandos humanos, os caçadores, os coletores, os pescadores, os pastores, 

grupos homogêneos que por milênios expandiram a experiência humana nos 

continentes. Enquanto aproximávamos o olhar, deixando o cronômetro girar 

velozmente, encontramo-nos no crescente fértil, nos primeiros encontros entre 

caçadores e agricultores que, por razões que nos são conjecturais, passaram a viver 

num único agrupamento, mas fundando, pela primeira vez, um bando heterogêneo. As 

sociedades simples de um passado imemorial, homogêneas, regidas por um único 

princípio de subsistência, de ordem comunitária e de crenças mágicas, passaram a se 

tornar complexas, binárias, divididas entre dominadores e dominados, entre 

governantes e súditos. 

Os governantes, não apenas por razões de estratégia de guerra, mas também 

por conta de uma ordem simbólica, passaram a edificar lugares em montanhas, em 

lugares mais elevados do que seus súditos que viviam ao sopé dos lugares altos. A 

ordem das coisas dividia-se entre o superior e o inferior, entre o elevado e o baixo, 

entre o céu e a terra, entre o que permanece e o que é fluídico. Muito antes de 

Aristóteles escrever seus livros que passaram a se chamar “tá-metá-tá-physiká” 

(metafísica, mais propriamente, o que vem depois da física), os reis divinos pensaram 

em conservar sua memória, enquanto os que edificavam seus castelos nem mesmo 

sabemos quantos eram. Esta relação conflituosa e próxima entre dominadores e 

dominados foi acompanhada de uma produção de discursos legitimadores do poder, 

pelo que hoje ainda chamamos de mitos. O mito grego da origem do mundo é 

elucidativo. Neste, Urano (céu) e Gaia (terra) relacionam-se luxuriosamente, contudo, 

a proximidade entre eles impede que os frutos desta relação eclodam, ao serem 

assassinados por Urano. Gaia com seu filho Cronos executam um plano, por meio do 

qual castram Urano e promovem uma separação entre o Céu e a Terra. A separação, o 

corte, a distinção causada por esta castração, fazem surgir a vida e o ódio. O princípio 

masculino, Urano/Céu, jura vingança contra o princípio feminino, Gaia/Terra. 
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Outro mito que nos interessou foi o de Prometeus e Pandora, o qual também 

envolve o sacrifício, o corte, o sangue, a segregação, que demarcam a distância inicial 

entre os deuses e os homens (masculino). O homem não conhecia o sofrimento, a dor, 

a doença, o infortúnio, contudo, os deuses queriam vingar sobre os homens as 

artimanhas de Prometeus. Assim, constituíram Pandora (todas as dores), a primeira 

mulher, cuja fala, a opinião, era enganadora, todavia, cheia de beleza e graça. A 

mulher traz consigo, como presente dos deuses, tudo o que o homem não conhecia: o 

sofrimento, a dor, a doença, o infortúnio, etc., mas reteve consigo a esperança. Cabe, 

agora, ao princípio masculino dominar o princípio feminino, pandórico. A dominação, 

legitimada por este mito se efetiva na relação, no mundo grego, entre o oikós e a pólis, 

entre o privado e o público, entre o feminino e o masculino. A mulher do déspota, a 

mélissa era uma estrangeira no lar de seu marido, excluída do poder, restando-lhe o 

culto doméstico a partir da lareira central, a héstia. No mundo grego, ao se juntar um 

oikós a outro oikós no sentido de uma constituição da Pólis, da Cidade, subtraiu do lar 

a lareira, estabelecendo uma héstia koiné, uma lareira da cidade, esgotando todo o 

sentido do privado e reservando toda a vida ao público. O importante aqui é notar que 

o domínio do público sobre o privado se deu pela apropriação de um conjunto de 

símbolos, ritos e mitos, subtraídos do oikós e ressignificados na pólis. As narrativas 

domésticas são subtraídas e postas a funcionar para a legitimação do poder 

dominante, o político. Certa secularização avant-la-lettre.  

Devemos lembrar que é possível que a democracia grega tenha inspiração na 

ordem militar de guerra, na partilha do butim. As falanges gregas formadas por 

soldados, hoplitas, que assumiam posição indiferente nas linhas de batalhas, isto é, 

todo soldado era igual a todo soldado. As discussões posteriores sobre o saldo dos 

despojos podem ter sido a gênese da democracia, em face do direito que cada 

comandante de tropa, kleros, tinha em falar na eccléisa, assembleia. Nas assembleias, 

os laos não tinham voz, apenas os kleros, isto é, o homem comum, o soldado da 

falange dependia da voz do comando. Esta ordem militar e bélica pode ter evoluído 

para uma ordem política. 

O cidadão da pólis grega era aquele que exercia direito da constituição da 

pólis como animal político (zóon politikós), excluindo-se as mulheres, as crianças, os 

estrangeiros e os escravos. As mulheres sofriam uma dupla exclusão: como 

estrangeiras e não homens. Este modelo binário de dominação, que segrega a 

sociedade entre os governantes e os súditos, encontramos na Roma dos patrícios e do 



 505 

populus, também entre o cidadão e a matrona, entre o senhor e o efebo, etc. Nas 

cidades como Atenas e Roma, até o século III dC., não havia separação entre o poder 

civil e o religioso, assim como não havia a liberdade do indivíduo fora da Urbe. O 

homem livre, cidadão, era aquele que vivia em uma cidade livre, aquela que se 

submetia às leis que ela mesma impunha a si.  

O cristianismo significou o momento em que a ordem civil e a ordem religiosa 

segregaram-se, e o homem comum ficou sujeito às duas espadas: a do Rei e a do 

Papa. Podemos perceber aqui uma ordem laica “avant-la-lettre”.  Mas o cristianismo 

também produziu uma combinação não segregável entre a filosofia grega, o regime 

jurídico romano e as Escrituras Sagradas. A partir do século II e adiante, pudemos 

perceber um intenso trabalho, daquilo que pudemos chamar, de “synkrais” entre a 

tradição dos hebreus, a filosofia grega, o direito romano e os escritos cristãos. Este 

intenso trabalho permitiu certa homogeneidade cultural em grande parte da Europa 

Ocidental, e a formação de uma hierarquia social e legal. A hierarquia social era 

demarcada por dois poderes “paralelos”, dos Reis (belatores) e dos Bispos (oratores), 

e um terceiro grupo excluído do poder (laboratores). A ordem legal era composta de 

quatro graus: a Lei em Deus, a Lei Revelada por Deus, a Lei Natural e a Lei dos 

Homens. Havendo uma subordinação desde a lei misteriosa que Deus dá a si, até a lei 

que os homens hão de escrever e que deve estar submetida à lei da natureza e à 

Revelação.  

Esta relação hierárquica que parte de Deus e que organiza o mundo repousa 

numa crença na homogeneidade cósmica, pois dos Reis era exigido uma virtude que 

se fundava em valores, assumidos diferentemente ao longo da história e de reino a 

reino, dado como um espelho dos reis. Isto quer dizer que um Rei que se conduzia por 

esta virtude determinada pelos Papas (segundo a Lei Natural e a Revelação), tanto 

espelhava as virtudes divinas, quanto era espelho de virtude para os súditos. Não 

apenas os dominadores tinham o direito dado por Deus, como suas condutas eram 

divinamente determinadas. A ordem política se subordinava à ética e moral cristãs e a 

ordem religiosa era suportada pela espada do poder civil aos trabalhadores, contudo, 

cabia apenas produzir os produtos de subsistência da sociedade, enquanto os reis 

faziam guerra e os padres rezavam missas. Toda a cosmovisão medieval era integrada 

e homogeneizada de maneira hierárquica: a astrologia, a ética, a moral, as ciências, 

etc. Este cosmos era explicado por meio de virtudes, isto é, por uma linguagem cuja 

racionalidade era qualitativa, e a ordem do mundo era explicada segundo a Grande 
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Cadeia do Ser: plena, contínua e inflexível. Não é pouco lembrarmos que da relação 

hierárquica entre a Lei Natural e a Lei dos Homens surgem os princípios do 

jusnaturalismo, que será o fundamento da ordem política que advirá, primeiramente, 

dos escritos da teologia política de Francisco Suárez e mais tarde de Thomas Hobbes, 

secularizando aqueles. 

Um conjunto de eventos faz pairar dúvidas crescentes sobre a verdade deste 

mundo. Podemos aqui citar a influência dos escritos aristotélicos trazidos à Europa 

pelos muçulmanos presentes na Península Ibérica; também as viagens ao Oriente 

longínquo; as pestes; mais tarde, as guerras de religião; a formação dos Estados 

nacionais em torno da monarquia; etc. No campo da ciência, sublinhamos a ruptura 

cósmica com as propostas de Nicolau Copérnico, que retira a Terra do centro fixo do 

Universo e coloca em seu lugar o Sol. No campo político, destacamos Nicolau 

Maquiavel que rompe com o modelo de virtudes qualitativas, introduz o cálculo do 

poder e separa a ordem política da ordem ética. 

O Cosmos fechado e finito é destruído por um Universo aberto, descentrado e 

flexível. Galileu passa a advogar duas linguagens distintas: a linguagem teológica e a 

linguagem para produzir conhecimento sobre o universo, as matemáticas. Darwin 

rompe com a inflexibilidade da Grande cadeia do Ser, propondo um modelo 

adaptativo. A contabilidade é desenvolvida para controle econômico e financeiro; o 

tempo passa a ser controlado por relógios; a experiência torna-se exposta aos 

imperativos da ciências, isto é, controlável e reproduzível. A identidade deixa de ser 

linhagem e toma referência em números; a população passa a ser controlada e 

conhecida estatisticamente.  

No campo político depois de Maquiavel, há um movimento de produção do 

Estado soberano, com Bodin e Hobbes. O poder soberano, o Estado, se torna 

indivisível, único, com pretensão absoluta. Os reformadores, Lutero e Calvino, 

protestantes, advogam a submissão da religião ao Estado. A ordem política moderna 

atualiza a “oikonomia” cristã, em que o “Rei reina, mas não governa”, ou seja, em que 

o poder soberano, embora seja legítimo, não exerce domínio efetivo, antes este 

domínio é exercido por governantes. O governo dos homens é um exercício 

maquiavélico (de cálculo de poder) efetivado por alguns sobre muitos, ainda que se 

pressuponha que o poder legítimo seja o do povo: “o laico reina, mas é governado”. O 

Estado moderno secular, que já não mais toma referência na revelação, distancia-se 

paulatinamente da Lei Natural, do jusnaturalismo. Desta maneira, o poder cada vez 
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mais se baseia no uso da força e da violência como a ultima ratio, ou extrema ratio. O 

fundamento último do poder é o vazio da violência. Parafraseando Max Weber, 

poderíamos dizer que “o Estado é o empreendimento humano cujos governantes 

detêm o direito ao uso da violência legítima”. A violência, mais do que a coação, é o 

dispositivo de ordenamento social, segundo a disposição determinada pelo Estado, 

quando esgotados os limites racionais. Neste sentido Giorgio Agamben, a partir de 

sua leitura de Carl Schmitt, diz que o Estado é aquele que detém o direito de decretar 

“estado de exceção”. O estado de exceção é a suspensão da ordem legal e jurídica, 

dispositivo constitucional presente nos Estados soberanos modernos. 

O Estado soberano moderno e secular poderia ser pensado como aquele 

empreendimento cuja racionalidade instrumental, ou seja, o cálculo do poder que visa 

a tomada e a manutenção do direito de dominação, ou do poder pelo poder, em que os 

governantes, aqueles que exercem efetivamente o poder político, provém e faz prover 

discursos de legitimação desta ordem instituída, com o direito legítimo de uso de 

violência e a determinação de estado de exceção, quando percebe o risco de que tal 

ordem entre em colapso591. Se pudermos tomar por verossímil tal resumo narrativo, 

então, deveremos perceber a impossibilidade lógica de uma neutralidade política do 

Estado. O Estado Moderno e Secular representa um arbítrio da razão instrumental, 

cuja possibilidade de ultrapassamento dos limites deste são enfrentados pela violência 

extrema. A violência não é um elemento estranho ao Estado, mas é sua razão última e 

extrema. Abandonamos, assim, a neutralidade do Estado Moderno Secular admitindo 

um arbítrio da violência soberana. Esta é nossa primeiro apontamento conclusivo. 

Se os medievais submetiam os trabalhadores, os leigos, o laos a uma dupla 

instância de poder, do klero e dos reis, os modernos também produziram, sem que 

possamos ir muito além neste nosso paralelo, duas instâncias de poder: o Estado e o 

Mercado. Do Estado, já propusemos um resumo acima. O Mercado, a partir dos 

trabalhos de Adam Smith, também se mostra tributário  à religião. Os trabalhos de 

Michel Foucault, Walter Benjamin e Giorgio Agamben nos permitem ver nos 

dispositivos jusnaturalistas do Mercado e na liberdade negativa, que fundamenta ação 

do indivíduo racional que pode exercer livremente escolhas livres num mercado, as 

referências religiosas desta ordem. Tzvetan Todorov nos forneceu pistas importantes 

que nos permitiram perceber como a teologia de Pelágio mantém-se operante na 

                                                        
591 Não estamos aqui sugerindo uma definição, mas apresentando uma primeira ordem de conclusão, 
que passa pela soberania do Estado moderno secular. 
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ordem econômica. Se o Estado é claramente um dispositivo que segrega binariamente 

os governantes e os súditos, os dominadores e os dominados, o Mercado parece 

manter as segregações como numa Grande Cadeia do Ser que progressivamente se 

torna mais inflexível. A ordem das virtudes que hierarquizavam os seres segundo o 

Bem, agora, é substituída por uma linguagem matemática de uma razão instrumental. 

O Bem como virtude qualitativa é secularizado pelo bem como contabilidade 

econômica das posses. O individualismo possessivo liberal hierarquiza uma ordem 

social segundo a propriedade de bens tangíveis. Levando em conta as desigualdades 

inerentes à ordem econômica, poderíamos ver no Mercado, diferentemente de 

Foucault, um poder que transpassa os corpos, mas, segundo uma hierarquia dos bens. 

A ordem econômica ordenando os corpos a partir da harmonia do indivíduo à Grande 

Cadeia do Ser.  

Se a violência do Estado é instituinte, instituída e legal, a qual é o dispositivo 

primeiro e último de obtenção e manutenção da ordem (o alfa e o ômega do poder 

político), a violência do Mercado está na desigualdade crescente e na injustiça que o 

individualismo impõe a partir de uma legitimação da liberdade negativa que implica 

na posse desigual de bens apropriados. O Mercado, a partir da produção moderna do 

indivíduo, atomiza o indivíduo que passa a racionalizar seus auto-interesses a partir de 

um cálculo que fragmenta a sociedade. O indivíduo pensado pelo modelo de Mercado 

é aquele cuja racionalidade calcula a maximização do auto-interesse, fragmentando, 

assim, a sociedade. Este é um segundo apontamento conclusivo em nossa pesquisa, a 

saber, do poder de Mercado que age sobre indivíduos atomizados auto-interessados 

cuja racionalidade instrumental visa maximizar a apropriação de bens.  

Chegamos, portanto, a um terceiro apontamento que surge da concomitância 

deste duplo poder moderno: Estado e Mercado. Para uma violência que se faz como 

segregações, exclusões, marginalizações e que investe na produção de discursos 

legitimadores desta ordem. Com Michael Foucault e Giorgio Agamben, podemos 

dizer que o homem, e o moderno em especial, está sujeito a uma dupla ordem de 

dominação, que produz sujeitos assujeitados: a do Estado moderno secular soberano, 

local, e do Mercado livre, global. Cada uma destas dominações representa uma ordem 

de poder: uma local e outra transversal; uma binária e outra encadeada; uma instituída 

e outra difusa. Contudo, ambas as ordens de dominação têm o caráter universal, 

necessário, trágico, isto é, secular, sacrificial, dominação esta exercida sobre 

fragmentos individualizados. A atomização do homem tanto é útil ao Estado que 



 509 

controla uma população (estatisticamente) num território, quanto para o Mercado que 

submete os corpos auto-interessados. Temos, assim, um terceiro apontamento, a partir 

da atomização dos indivíduos que são perpassados por dois poderes seculares. 

Se os dois dispositivos de poder perpassam o homem visando a produção de 

um sujeito dócil, obediente, submisso à ordem trágica do poder, podemos pensar 

(lembrando Holderlin) que estaria no interior dos discursos de legitimação destes 

poderes os dispositivos de profanação da dominação: a igual liberdade e a tolerância 

de reconhecimento. Procuramos contrapor aos discursos modernos, herdeiros e 

tributários da religião, aqueles dispositivos de resistência à dominação, mas que não 

estabelecessem uma relação mimética com o poder: circularidade sacrificial. Ou seja, 

que não tivessem como fundo último da ação a violência ou a produção de 

desigualdades. O sacrifício traz consigo o corte e a dívida, o sacro e o secular, a 

religião e a segregação binária tão necessária ao poder, desde que, supomos, as hordas 

caçadoras e agricultores passaram a viver num bando único.  

Nossa pretensão, ao inventariarmos modelos de resistência e desobediência 

civil, foi procurar discursos que buscassem a produção de contrapoder como 

resistência ao poder dominante, a partir de alguma proposição de profanação do 

poder, da negação da dívida, quer seja ao Estado providencial quer ao Mercado como 

mão invisível, e ruptura com a mimética da violência. Procuramos por modelos 

teóricos que privilegiassem a liberdade individual, os quais tomam como elemento 

fundante a liberação da consciência (a liberdade de reconhecer-se um ser livre), mas 

que permitisse ao indivíduo livre reconhecer na comunidade imediata o espaço de 

partilha da justiça, como equidade, ou seja, a repartição dos benefícios segundo a 

vulnerabilidade de cada um. 

Importante notarmos que o indivíduo ao agir livremente em vista de seus 

autoreconhecimento de uma filiação divina afasta-se do sentido de uma liberdade 

positiva, em que o indivíduo se vê compungido a mover sua vontade à vontade do 

todo, portanto, com este movimento de liberdade resiste ao poder soberano e 

necessário. Por outro lado, o indivíduo encontrando na comunidade imediata sua 

fronteiras de sentido, e no bem comum o espaço do exercício da justiça, rompe com o 

atomismo individualista que opera sua racionalidade para a maximização de seu auto-

interesse. Os sem-religião nas periferias urbanas resistem, profanando a violência do 

poder, de maneira original, como que sambando. 
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Nossa pesquisa, como uma pesquisa que se voltou às produções de narrativas 

do poder, voltou-se desde um passado longínquo. Retornamos à procura de formas de 

resistência que não se referenciassem no uso de violência, portanto, que não 

compartilhassem do poder dominante. Resistir ao poder dominante é resistir às 

segregações, às dissimetrias, às hierarquias, é resistir à tentação de inverter o polo 

dominante. Num dado momento encontramos formas de resistências, que se davam a 

certo reconhecimento da igual liberdade e da proposição de uma igualdade na partilha 

de bens. Tomamos como exemplo as melissas, os messianismos, as heresias e os 

ateísmos como apontamentos desta resistência, mas que se permitiam, talvez, certa 

reverberação em nosso tempo presente. O importante aqui é sublinhar que estes 

resistentes não são indivíduos ou grupos sem poder, mas portadores de um poder não 

violento, um contrapoder, que profana o fundamento do poder, sua ultima ratio: a 

violência. O poder de resistência profanatória laica cloca-se como, em larga medida, 

incomensurável ao poder secular. 

Se, de um lado, buscamos um modelo teórico que nos auxiliasse na 

interpretação das experiência de resistências de reconhecimento, por outro, buscamos 

no Brasil algum exemplo de formação de cultura que, sendo laica, isto é, produzida 

pelo laos, pelo contrapoder, pudesse ser tornada como cultura reconhecida pelos 

brasileiros. Encontramos no samba, na música nascida nas periferias urbanas 

brasileiras, um modelo de produção laica que, combatida, perseguida e negada pelo 

poder de Estado e do Mercado, mas que, profanando, negando a dívida e rompendo 

com a violência, tornou-se cultura indissociável com um reconhecimento cultural 

partilhado entre aqueles que se autodeclaram brasileiros. Nossa intenção era verificar 

a possibilidade de se pensar numa produção cultural a partir do laos, segundo uma 

ética laica, isto é, de reconhecimento a partir da liberdade e da igualdade. O laico aqui 

não é um despossuído de poder, mas alguém cujo poder não é mimético ao poder 

violento do Estado e do Mercado. A pretensão estava em apontar para a possibilidade 

de produção descentrada de cultura a qual se torna ampla o suficiente para ser 

pensada dentro de um imaginário social mais abrangente. 

Se o samba nos possibilitou a percepção de uma cultura laica que passa a se 

identificar como cultura nacional, nos permitindo pensar na produção cultural fora 

dos grupos dominantes, políticos e econômicos. A partir desta experiência cultura-

musical do samba, da criatividade das periferias, pensamos os sem-religião, 

reconhecendo neles um modelo de laicidade de reconhecimento operante sem a 
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interferência dos poderes políticos, econômicos e religiosos. Procuramos a 

emergência de uma liberdade de ser, fora dos enquadramentos religiosos e 

materialistas, ora significada pela filiação divina, ora tendo o sentido de um ser que se 

reconhece livre a partir de uma crença em uma divindade ou forças não materiais, e 

outro momento por um indivíduo que encontra significado espiritual no encontro 

comunitário. Isto nos permitiu reconhecer o quanto a liberdade de consciência, 

encontrada na fé que transcende os limites do materialismo, não está limitada, coagida 

pelos enquadramentos religiosos e estatais institucionais, assim como distancia-se 

daquele átomo individualista do sujeito moderno liberal. Mas estes sem-religião, com 

quem nos encontramos, parecem assumir uma fé de liberdade a partir da qual se 

percebem livres para ser na comunidade. A liberdade encontra sentido na 

comunidade, não de fiéis, mas naquela imediata dada por amizade, por 

reconhecimento recíproco, que nos permite lembrar o conceito de tolerância por 

estima, por meio do qual as partes reconhecem não apenas as diferenças, porém 

reconhecem igualmente que são tais diferenças que permitem cada um ampliar a 

justiça.  

O que haveremos de reconhecer nestes sem-religião com quem conversamos 

foi que Deus é o signo que atribuem a esta percepção da liberdade de ser, a partir da 

qual se lançam como indivíduos que exercem o direito comum de produzir o bem, isto 

é, agir em prol daqueles que estão em maior vulnerabilidade. Não apenas 

reconhecem-se como livres, como pensam na comunidade como o espaço de justiça 

comum. O que precisamos notar, no entanto, é que tomamos uma pequena amostra 

que pode, como diriam os estatísticos, ser composta por dados viciados, ou seja, 

tomamos uma comunidade que a despeito das crenças e valores outros, fizeram o que 

fizeram em razão de outras crenças éticas e morais. A despeito de um suposto vício 

redibitório desta amostra, contudo, reconhecemos como uma fé laica, laos, pode 

articular-se no interior de um modelo em que a liberdade de consciência de um 

indivíduo opera justamente com o reconhecimento de uma tal igualdade que produza 

um compartilhamento horizontal de benefícios tornados comuns. Nesta capacidade de 

ser livre e voltar-se à partilha do bem comum, produção laica que articula igual 

liberdade de ser e tolerância de reconhecimento, estaria nosso primeiro contra-

apontamento: uma laicidade na Sociedade Civil. 

Neste ponto torna-se preciso recordar as anotações, a partir de Norberto 

Bobbio, que fizemos no capítulo 1, quando buscamos distinguir o espaço público e o 
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privado, assim como o Estado e a Sociedade Civil. Ora, tanto Estado, quanto 

Sociedade Civil partilhariam do espaço público, o que torna problemática a 

determinação das fronteiras que os separaria. A questão do Estado como instância 

pública foi problematizada por duas questões: primeira de que o “o Rei reina, mas não 

governa”, isto é, o povo se suporia soberano, mas o exercício do poder político é de 

uma classe distinta de governantes do Estado, o que faz surgir duas classes na 

sociedade: dos governantes e dos governados, aqueles que governam e os laicos. A 

segunda questão problemática é que enquanto o Estado é um poder público, faz uso, 

legitimado, de “razões de Estado” e “segredo de Estado”, como que privatizando 

parte de sua operação. Tais razões e segredos imbricam-se com as ultima ratio do 

Estado, suas violências legitimadas e o abandono de sua neutralidade, pois agiria 

motivado por sua manutenção e perpetuação. O Estado Moderno e Secular, instância 

separada da sociedade e acima dela, se quer soberano, uno, de poder indivisível e 

busca garantir tal prerrogativa com o exercício da dominação política de uma classe 

de governantes, operada por uma racionalidade de cálculo do poder, articulando 

razões e segredos de Estado e legitimando a violência exclusiva, portanto não neutro.  

Há uma questão relativa à Sociedade Civil, esta que é composta por grupos 

organizados (religiões, sindicatos – patronais e de trabalhadores -, produtores 

culturais, esportistas, grupos de gênero, etc. e o Mercado) que buscam o 

reconhecimento de seus valores e intensões, de cunho privado. A Sociedade Civil é a 

instância em que os inúmeros grupos, “hairesis”, compartilham de um espaço comum 

e buscam modos de partilha. Numa Sociedade Civil de reconhecimento, cuja 

tolerância se abre para a diferença e valoriza-a, preconizando sua vitalidade, o poder 

não se concentraria neste ou naquele grupo, mas estaria na igual liberdade de escolha 

e na tolerância de reconhecimento mútuos, e por meio destes (igualdade, liberdade e 

tolerância) se buscaria uma partilha justa dos bens no espaço comum. Tal Sociedade 

Civil poderia vir a ser, ou, mover-se-ia pelos princípios laicos: da tolerância de 

reconhecimento, da liberdade de consciência, da igualdade diante das normas e 

acordos, na neutralidade, e encontrando no Estado uma instância de governança das 

relações. 

Se pudemos traçar uma narrativa do poder desde tempos imemoriais até agora, 

tornou-se possível que encontrássemos, por fim, um Estado Moderno e Secular,  com 

pretensões de soberania num território e sobre uma sociedade, cuja racionalidade 

instrumental opera no sentido do cálculo do poder, e legitima a exclusividade do uso 
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da violência, atomizando a sociedade em indivíduos que apenas poderiam encontrar 

identidade se voltando para o todo que os unifica. O Estado Moderno Secular repousa 

sobre a fragmentação social. Este Estado Secular governa a partir de uma classe 

dirigente e segregada dos governados, portanto, já separada da religião, estando longe 

de ser uma instância neutra, antes, uma que visa neutralizar as divisões do poder, 

submetendo os agentes que operam em seu território, a si. Concomitantemente, se 

pudemos perceber nesta mesma narrativa a emergência do Mercado Moderno e 

Secular, translocal, que fragmenta a sociedade em indivíduos atomizados que, por 

meio da razão instrumental, visam a maximização da propriedade de bens que 

correspondem aos seus próprios interesses, estabelecendo uma hierarquia social a 

partir da quantidade de bens próprios de cada um. Se, também, compreendemos que o 

indivíduo é perpassado por dois poderes (duas espadas) seculares, um local, segundo 

o exercício dos governantes do Estado, e outra translocal exercido pelo Mercado. 

Pudemos concluir que não há, segundo estas três premissas acima, a possibilidade de 

darmos crédito à ficção do Estado Laico. 

O Estado é Secular desde sua pretensão soberana (indivisa, segregada e 

superior, como um deus artificial), o que implica numa tolerância permissiva e numa 

neutralização dos grupos, principalmente os religiosos. Desta maneira caberia 

exclusivamente à Sociedade Civil a referencia laica, ou seja: A Sociedade Civil Laica 

e o Estado Moderno e Secular.  

Esta possibilidade nos abre o espaço para uma apontamento conclusivo 

significativo nesta nossa pesquisa, que mais do que definir um estado de ser do Estado 

e da Sociedade Civil, permite-nos a abertura de novas possibilidades de pesquisa. A 

qual tornou-se possível a nós a partir da liberdade de ser (filho de Deus) e reconhecer 

suas fronteiras de sentido na partilha dos bens comuns, segundo reconhecemos neste 

grupos de sem-religião, que não estariam esquecidos e interditados em suas potências 

originais.  
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ANEXO I 

 

Tito Lívio e Virgílio 

 

Tomemos dois textos que tratam da origem de Roma: História de Roma, de 

Tito Lívio (Livro I) e a Eneida de Virgílio. Comecemos pelo segundo, aquele que 

narra a saga de Eneias, fugido de Troia, quando esta cidade cai na guerra contra os 

helenos. Nos primeiros versos Virgílio, diz: “Musa, mihi causas memora, quo numine 

laeso, quidue dolens regina deum tot uoluere casus insignem pietate uirum, tot adire 

labores impulerit”592 (VIRGÍLIO, 2014, pp. 72-74). Donde haveremos de destacar, 

“insignem pietate uirum”, guerreiro notável pela piedade, salientando que a piedade 

será o epíteto593 frequentemente repetido para o herói Eneias. Além disto, tal epíteto, 

piedoso, conjuga-se com guerreiro: Eneias, o homem viril e notadamente piedoso.  

 Se, na Ilíada, a guerra de Troia é contada por um poeta que está do lado dos 

helenos, agora, na Eneida, passa a ser narrada por um romano, que o faz no primeiro 

século antes de Cristo594. As Cidades-estados gregas são agora pálidos satélites de 

Roma, ainda que a paideia595 tenha se tornado parte da humanitas. Trata-se, agora, de 

criar uma nova narrativa para os acontecimentos míticos e/ou históricos sob a tutela 

do pretenso vencedor. A Eneida retoma temas e narrativas da Ilíada e da Odisseia e as 

redescreve dentro da saga do herói troiano que busca fundar uma cidade na Itália. 

 O retrato desta nova narrativa que sinaliza uma ressignificação de seus atores 

e suas ações, podemos observar a partir de Ulisses. Este herói cujo epíteto usado por 

Homero é “auspicioso”, “astuto” (HOMERO, 2011, p.75), quando tomado por 

Virgílio passa a ser “pellacis”, isto é, enganador, falso (VIRGÍLIO, 2014, p. 141). 

Não apenas Ulisses596 é relido pela perspectiva romana, como também os gregos são 

tomados como ímpios, ao executarem, de maneira impiedosa, o rei de Troia, Príamo, 

quando se refugiava no santuário aos deuses troianos597 (VIRGÍLIO, 2014, p. 171-

                                                        
592 Segundo a tradução de Carlos Alberto Nunes: “Musa! Recorda-me as causas da Guerra, a deidade 
agravada; por qual ofensa a rainha dos deuses levou o guerreiro tão religioso a enfrentar sem descanso 
esses duros trabalhos?” (VIRGÍLIO, 2014, p. 73 e 75). 
593 Apenas como exemplos desta frequência: “pius Aeneas” (VIRGÍLIO, 2014, p. 91, 97, 103). E tantas 
outras vezes no transcurso desta narrativa.  
594 Vírgílio viveu entre 70 e 19 aC. 
595 A cultura grega que é preservada principalmente pelos escritos, quer poéticos, quer filosóficos. 
596 Mais adiante Virgílio dirá: “Ulisses, de todo mal inventor” (VIRGÍLIO, 2014, p. 147). 
597 Este momento da narrativa nos parece ser bem elucidativo da relação de forças entre a ordem 
política, a guerra como política externa e a ordem doméstica com suas leis e tradições. Virgílio nos 
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173). Cabe lembrar a fuga de Eneias, mais ainda, como sua piedade é retratada, quais 

elementos compõem esta notável religiosidade do guerreiro, contrastada com a 

impiedade grega, visando instruir o cidadão na pia conduta. 

 Eneias foge de Troia carregando “seu pai Anquises, seu filho Iulo e os Penates 

Troianos a fim de fundar outro reino nas terras de Hespéria” (DINIZ, 2013, p. 48) 

pelo caminho apontado por Creúsa598. Contudo, a filha de Príamo e esposa de Enéias, 

Creúsa, deve ficar e morrer em Troia, porque assim queriam os deuses599. Morre a fim 

de que o destino traçado pelos deuses a seu marido seja cumprido: o de fundar Roma 

ao lado de outra mulher, Lavínia. Creúsa não é “necessária” para a fundação de 

Roma. Eneias, assim, foge de Troia com seu pai Anquises, seu filho Iulo, os Penates 

Troianos e sob o desígnio dos deuses. O guerreiro de notável piedade se lança, então, 

à saga de fundar Roma, isto é, Roma é fundada sobre a piedade e a virilidade daquele 

herói que lança as bases da cidadania romana. 

 Devemos salientar que “a pietas designa a observação escrupulosa dos ritos, 

mas também o respeito aos relacionamentos naturais (isto é, ordenados segundo a 

norma) entre os seres humanos” (ELIADE, 2011a, p.110). Esta observação rigorosa 

consiste na obediência aos pai, na observação dos ritos sagrados, na prestação de culto 

aos deuses e na submissão às leis da cidade. Desta maneira, do cidadão requeria-se a 

piedade. Por outro lado, o ímpio seria aquele que rompia com esta tradição cívica do 

homem viril e piedoso, e a novidade, a impiedade era vista como má fé. 

 O culto romano estava centrado nas Vestas, palavra esta que significa 

“‘queimar’; o fogo perpétuo do ignis Vestae constitui o lar de Roma” (ELIADE, 

2011a, p. 116). O santuário de Vesta era redondo600 , contrastando com todos os 

demais templos romanos que eram quadrados 601 . Neste momento haveremos de 

lembrar o segundo texto que narra a fundação de Roma: História de Roma, de Tito 
                                                                                                                                                               
conta que os danaos, os aqueus, romperam os muros externos de Troia, posteriormente, romperam a 
cidadela mais guarnecida da cidade, chegando aos aposentos de Príamo mais adiante, rompem as portas 
do santuário onde se encontravam o rei troiano e sua esposa, Hécuba. Ali estava Príamo vestido para a 
batalha, com sua espada, que mal conseguia levantar. Hécuba se agarra aos deuses troianos 
reivindicando a lei tradicional de não matar os inimigos que estão sob a proteção dos deuses, enquanto 
Príamo é morto enfrentando os gregos. Cabe aqui salientar como a tradição, posta a trabalhar, 
primeiramente a fim de demonstrar a barbárie grega ao desrespeitá-la, segundo, a fim de apontar para o 
último recurso da cidade: seus deuses. 
598 Menos nos importa aqui a veracidade da narrativa, e mais nos importa como a narrativa mítica 
articula elementos na formação da cidadania, na fundação de Roma. 
599 Creúsa há de representar a “matrona” romana, e tal como a “mélissa” grega há de morrer por seu 
marido, se preciso for. 
600 Cabe lembrar que a Héstia grega também era redonda e abrigava o fogo. 
601 E esta é uma tradição que remonta, talvez, à passagem da aldeia neolítica para a cidade, passando 
pela Héstia. 
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Lívio. Eliade sintetiza a fundação de Roma por Rômulo e o assassinato, fundador, da 

seguinte maneira:  
Rômulo [...] traçou com o arado um sulco em torno do Palatino. A terra 

retirada representava os muros, o sulco simbolizava o fosso, e pusera-se de 

pé o arado para indicar a futura localização das portas. Querendo 

ridicularizar a terminologia extravagante do irmão, Remo atravessou com 

um só pulo o “muro” e o “fosso”. Rômulo então avançou sobre ele e matou-

o, gritando: “Assim pereça todo aquele que no futuro atravessar minhas 

muralhas!” (ELIADE, 2011a, p. 103-104). 

 Rômulo, embora caçador 602 , tal qual seu irmão Remo, usa elementos da 

cultura agrícola a fim de marcar sua cidade: o arado, o sulco na terra e o ato de fincar 

o arado na terra a fim de fixar a entrada da cidade. A agricultura serve como elemento 

simbólico para o discurso de instauração de poder, enquanto seu pragmatismo de 

caçador faz com que avance contra o inimigo, no caso seu irmão, e o assassine. Roma, 

nos séculos que se seguirão a este momento, buscará ajustar os dois elementos 

fundamentais de suas política: a guerra e a religião. 

 O trabalho de Tito Lívio, “História de Roma” (LÍVIO, 2008), nos permite 

acompanhar a integração da guerra com a religião, como fundamento da cidade. O 

fundador de Roma, Rômulo, era um caçador que buscou o augúrio a fim de encontrar 

o lugar correto para sua cidade, tanto quanto para confirmar seu reinado, que passa 

pela eliminação de seu irmão (LÍVIO, 2008, p. 49). A primeira legislação romana, 

aquela que deveria constituir um único povo a partir do ajuntamento de caçadores, se 

dá no cumprimento dos ritos religiosos (LÍVIO, 2008, p. 53). O governo de Roma 

naqueles primeiros séculos, no entanto, não era teocrático ou a partir de um sacerdote-

rei, mas exercido por um monarca e por um senado composto por 100 homens, patres, 

cujos filhos serão os patrícios (LÍVIO, 2008, p. 55). Isto, pelo menos, até o rapto das 

sabinas, as quais interferiram para a promoção da paz entre os pais e os maridos, entre 

os sabinos e os romanos. Depois do rapto instituiu-se 30 cúrias e três centúrias de 

cavaleiros, compostas por guerreiros romanos e sabinos e o governo foi exercido por 

Rômulo e pelo sabino Tácio (LÍVIO, 2008, p. 67-69). Os anos de Rômulo como 

                                                        
602 “Os meninos (Rômulo e Remo) [...] percorriam os bosques a caçar. Daí, tendo infundido vigor ao 
corpo e ao espírito, já não faziam frente somente às feras, mas também se lançavam contra os 
salteadores carregados de coisas roubadas, dividindo os frutos dos assaltos entre os pastores [...] ” 
(LÍVIO, 2008, p. 45). Vejamos nestas palavras de Tito Lívio a semelhança da ideia de que alguns 
caçadores passam a proteger os grupos sedentários, não apenas das feras, mas de salteadores. 
Posteriormente, estes protetores tornam-se os fundadores de cidades, neste caso, Roma. 
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monarca se deram sob a égide da guerra, contra seus vizinhos, visando à fundação e 

estabelecimento da cidade.  

 Morto Rômulo, isto é, depois de seu arrebatamento (LÍVIO, 2008, p. 73), o 

povo e o senado escolheram um novo monarca: Numa Pompílio (LÍVIO, 2008, p. 79). 

O estrangeiro sabino era conhecido pela equidade e sentimento religioso. Se Rômulo 

fundou a cidade pelas armas, na guerra constante contra seus inimigos externos, 

Numa Pompílio, “com base no direito, leis e costumes, prepara-se para reestruturar a 

jovem cidade criada por meio da força e das armas” (LÍVIO, 2008, p. 81), entendendo 

que seria impossível a convivência de um povo habituado apenas a fazer guerra. Foi 

ele quem instituiu a tradição para o Templo de Jano: a ser fechado em tempo de paz 

(LÍVIO, 2008, p. 81). Mas se a guerra é afastada nos anos desta monarquia, assim 

como o medo dos inimigos e dos hábitos militares, é o pavor dos deuses que deve ser 

incutido no povo a fim de garantir o convívio na cidade (LÍVIO, 2008, p. 81). Numa 

Pompílio introduz o calendário lunar, as festas religiosas, os sacerdotes, a respectiva 

remuneração destes, as Vestas e as virgens vestiais e um pontífice603. Numa Pompílio 

se torna o modelo a ser seguido pelos romanos por sua virtude religiosa, assim sua 

dedicação aos deuses refletiu na devoção da cidade e de cada um dos romanos. 

Também o monarca instituiu o culto anual à deusa Fides604 (LÍVIO, 2008, p. 87)605.  

 Com a morte de Numa Pompílio, o povo e o senado escolhem para monarca a 

Tulo, este que se volta novamente à guerra, abandonando os deuses, até quase a sua 

morte. Três eventos cabem notar neste período de Tulo: primeiro, quando do 

confronto entre romanos e os de Véios, é morto um jovem desta cidade cuja noiva era 

romana, que pranteia a morte do amado. Diante do lamento desta jovem, seu irmão a 

assassina com a mesma espada com que matou aquele jovem. 606  A despeito do 

julgamento a que é submetido este jovem, suas palavram ecoam, regrando a conduta 

romana diante do luto e da cidade. Segundo, embora Roma gozasse de glória e 

riquezas, e do fato que a cidadania era concedida aos inimigos vencidos, parte destes 
                                                        
603 A quem “submeteu também todas as outras cerimônias públicas ou privadas [...] para que nada do 
direito divino fosse conturbado pela negligência dos ritos nacionais ou pela adoção dos estrangeiros” 
(LÍVIO, 2008, p. 85). 
604 “[…] Fides Pública – a Boa-Fé, deusa que rege tanto as relações entre os indivíduos quanto as 
internacionais” (ELIADE, 2011a, p. 105). 
605 Como nos fala Tito Lívio: “Assim sucessivamente dois reis, cada qual por um caminho, um por 
meio da guerra, outro por meio da paz, engrandeceram a cidade [...] Roma apresentava solidez quanto 
harmonia, não só devido às artes da guerra, como também da paz” (LÍVIO, 2008, p. 87).  
606 Aquele jovem romano proclama diante da irmã morta por si: “vai-te daqui com teu amor imaturo, 
vai para junto de teu noivo, tu, esquecida dos teus irmãos mortos e do vivo, esquecida da tua pátria. E 
assim morra qualquer romana que chorar o inimigo” (LÍVIO, 2008, p. 99). 
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novos cidadãos ou adotavam a religião romana, ou abandonavam o culto dos deuses 

(LÍVIO, 2008, p. 113)607. Terceiro, Tulo, ainda que achasse ser indigno ao monarca 

entregar-se à religião, ao ser acometido de uma doença passa a devotar-se mais ao 

culto dos deuses, voltando-se aos ritos descritos por Numa (LÍVIO, 2008, p. 115).  

 Depois da morte de Tulo, o monarca escolhido foi Anco Márcio, neto de 

Numa Pompílio. Seu período monárquico foi marcado pela instituição de uma religião 

da guerra608. Importa fazer a guerra, mas importa ainda mais que ela seja ritualizada, 

que haja um direito que a circunscreva como “guerra justa”. Assim passa a fazer parte 

do discurso romano e ocidental o conceito de “guerra justa”, quando se reclamava a 

devolução ou restituição de coisas (LÍVIO, 2008, p. 119). Importa-nos perceber na 

ação destes monarcas fundadores de Roma seus movimentos em prol não apenas da 

guerra e da religião ou da paz, mas a instituição normativa dos procedimentos que 

vinculam a “coisa pública” à religião por meio do direito. 

Tarquínio sucedeu Anco Márcio, aquele também um estrangeiro. Lúcumo, 

nome anterior de Tarquínio, era de Corinto, mas vivia no exílio e era casado com 

Tanaquil, mulher de alta estirpe. Por conta de sua mulher sentir-se desonrada em sua 

cidade, ao estar casada com um exilado, fez com que partissem para Roma, sabendo 

da receptividade aos estrangeiros naquele local. Quando em Roma passou a se chamar 

Lúcio Tarquínio Prisco, sendo o primeiro monarca a fazer campanha para ser eleito 

para tal (LÍVIO, 2008, p. 123-125). O epíteto de Tarquínio foi “o soberbo”, por conta 

da arrogância com que cumpriu sua monarquia.  Designou um lugar para o Circo e 

realizou os jogos mais opulentos até então (LÍVIO, 2008, p. 127). Em seu tempo 

nenhum assunto civil ou militar era deliberado e decidido sem antes consultar o 

auspício (LÍVIO, 2008, p. 129). 

Seu sucessor não foi, tampouco, um romano ou mesmo um de seus dois filhos, 

mas um suposto filho de uma escrava, Sérvio Túlio, o que suscitou a ira de um dos 

filhos e uma das noras de Tarquínio. A posse da monarquia por parte de Sérvio Túlio 

foi garantida pelo ardil daqueles que entendiam ser ele o sucessor desejado do rei. 

Estes mentiram sobre o estado de saúde do monarca, que já estava morto, propiciando 

uma sucessão menos tumultuada. Também a guerra contra os de Véios foi propícia 

                                                        
607  Talvez tenhamos neste momento o primeiro relato da presença dos sem religião no Ocidente, 
marcando uma fissura na cidade que será contornada com novos cultos. 
608 Nas palavras de Tito Lívio, “do mesmo modo que Numa instituiu os cultos para os tempos de paz, 
Anco decidiu instituir as cerimônias relativas à guerra. Para que as guerras não fossem somente 
geradas, mas também declaradas com o rito próprio [...]” (LÍVIO, 2008, p. 117). 
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para ratificar o trono (LÍVIO, 2009, p. 141). Sérvio Túlio tornou-se afamado por 

fundar a divisão de classes, a partir da instituição do censo, o que possibilitou certa 

distribuição de encargos civis e militares tomando como elemento de segregação a 

condição econômico-financeira do cidadão (LÍVIO, 2008, p. 141). Esta divisão de 

classes pelo critério financeiro segregou os homens no campo de batalha, assim como 

restringiu a participação política. Dentre as seis classes, apenas aquela dos cidadãos 

de primeira e segunda classes, na prática, participariam das decisões políticas, 

relegando as demais classes à passividade política. 

Enquanto Sérvio Túlio reduzia a participação política e restringia-a aos mais 

ricos, a cidade tornava-se mais conturbada. O filho de Tarquínio, Lúcio Tarquínio, 

insuflado pela filha de Sérvio Túlio, Túlia, tramam ardil para tomar o poder, como 

nos diz Tito Lívio: “[...] a iniciativa de conturbar tudo foi da mulher”, mais adiante, 

“[...] de um crime a mulher já vislumbrava outro” (LÍVIO, 2008, p. 151). Lúcio 

Tarquínio promoveu o assassinato de Sérvio Túlio e tornou-se o monarca de Roma, 

ressalta Títo Lívio que com Sérvio “findaram os reinados justos e legítimos” (LÍVIO, 

2008, p. 157). Esta passagem da justiça e da legitimidade para seu oposto tem com 

artífice e protagonista Túlia, a filha do monarca anterior e esposa do atual. Este que 

passa a governar pelo terror, como um tirano que usurpa o poder.  

 Cumprida a leitura breve de Tito Lívio, por meio da qual procuramos destacar 

as narrativas609 que organizam no tempo a formação da coisa pública romana como 

um ajuste da virilidade, o espírito guerreiro do caçador, a religiosidade e o espírito 

piedoso da prosperidade econômica, permitimo-nos retomar a Mircea Eliade e sua 

interpretação sobre o reinado de Rômulo, quando compartilhou o poder com o sabino 

Tácio. Enquanto o romano representaria a guerra e o direito (Marte e Júpiter), Tácio 

representaria os deuses da fertilidade e do solo (Quirino). Encontramo-nos diante da 

prefiguração da “mais antiga tríade romana – Júpiter, Marte, Quirino” (ELIADE, 

2011a, p. 106), representando a soberania jurídica, a força guerreira e a prosperidade 

econômica, respectivamente. Esta ordem constitui uma tripartição social entre as 

                                                        
609 “[…] a literatura de um país, de um povo, é o reflexo de suas crenças, idéias, costumes, sentimentos, 
virtudes e vícios, da fala e de tudo aquilo, em suma, em que vive imerso o escritor e constitui seu 
ambiente, sua sociedade e o momento da história que, como o útero materno, envolve-o 
completamente” (CUATRECASAS, 1997, p. 10-11) Poderíamos acrescentar, contudo, que não apenas 
refletiria o passado, aquilo que está dado como crença e cultura, como constituição e história, mas, e 
sobretudo, como projeção, como prescrição, como retomada do passado pelo presente em vista da 
produção de futuro. 
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classes sacerdotal, guerreira e criadores-agricultores. Ainda que desta tripartição se 

tenha afastado Roma, poderemos ver seus ecos na Idade Média. 

Devemos lembrar do movimento democrático em Atenas, aquele que ampliou, 

ainda que mantendo segregações, a participação da cidadania, dando direito à palavra 

e à participação política a um número maior de homens. No início, o direito à palavra 

pública concernia ao botim pelos senhores da guerra, sendo ampliada a todos os 

guerreiros e posteriormente para os homens nascidos em Atenas e de pais atenienses. 

Em tal democracia grega, a medida de sua ampliação foi também a medida da 

exclusão dos símbolos culturais daqueles que eram calados, silenciados pelo discurso 

dominante, isto é, a mulher e o estrangeiro, livre ou escravo, ainda que não de 

maneira passiva, mas resistente. Na narrativa de Tito Lívio, podemos perceber um 

movimento contrário, pois Roma de Rômulo é fundada sobre o direito de participação 

no poder por parte da plebe, ainda que haja um senado e um monarca, não havendo 

propriamente o estrangeiro. Também era, em seus primórdios, uma sociedade 

destituída de classes, cuja religiosidade referenciada nas tradições agrícolas e pastoris 

e que na qual a mulher pode participar ativa e positivamente, ainda que não 

propriamente nas assembleias. 

São as mulheres sabinas raptadas que intervém junto aos pais e maridos a fim 

de que a guerra seja pacificada, encontrando um espaço para que Rômulo e Tácio 

governem juntamente o povo de Roma. Mas, pudemos perceber o movimento do 

poder, este que cada vez mais se centraliza num monarca, e no estabelecimento de 

classes sociais, segundo critérios econômico-financeiros. Tal movimento acarretou, 

concomitantemente, uma religiosidade guerreira, ausente até então segundo a 

influência de Numa Pompílio, e numa redescrição pandórica da mulher. Esta que 

passa a ser prescrita como agente de intrigas e ardis.  

Tomemos como exemplo a mulher, a matrona romana, nos primeiros tempos 

até a república. Segundo Cuatrecasas, o casamento atendia a um dever cívico visando 

à reprodução, desconsiderando laços afetivos ou o prazer610, diga-se, da mulher611. O 

                                                        
610 Para o romano, existiam as “mulheres para casar e as mulheres para gozar”, sabendo que aquelas 
eram as “cidadãs romanas de pleno direito, controladas severamente desde crianças e de quem se exigia 
mais tarde absoluta fidelidade ao esposo” (CUATRECASAS, 1997, p. 13). 
611  “O matrimônio respondia portanto a uma mera razão de Estado, a uma obrigação cívica” 
(CUATRECASAS, 1997, p. 13). 
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homem romano fazia um benefício à mulher, que passivamente612 deveria deixar nela 

ser depositado o herdeiro, enquanto aquele podia buscar o gozo e o prazer nas 

mulheres “feitas para gozar”. Tal qual a mulher grega, a romana, antes das mudanças 

legais que as beneficiaram, a que estava solteira pertencia ao pater familia e a casada 

pertencia ao esposo, o qual detinha poder absoluto sobre ela (CUATRECASAS, 1997, 

p. 15). Até mesmo o coito da matrona com seu esposo era submetido a certo 

normatividade social que excluía o gozo feminino e buscava garantir a prole 

(CUATROCASAS, 1997, p. 17). 

A questão que surge, quando estamos relendo a relação matrimonial de um 

cidadão romano com sua matrona, nos leva à percepção de que não apenas a 

virilidade, a força guerreira, está em operação, como também o papel ativo versus o 

papel passivo. A questão da atividade e da passividade não estava restrito à relação 

homem e mulher, mas do macho com aqueles que deveriam servilmente se lhes 

submeter613. Apontamos três elementos descritivos da sociedade romana: primeiro, 

“Roma é uma sociedade ‘machista’”; segundo, há um “sentimento viril” e um “ódio à 

fragilidade”; e “Roma é uma sociedade escravagista” em que o senhor tem plenos 

poderes sobre os escravos (VEYNE, 2008, p. 236). Disto decorre que o dono do 

escravo tinha o direito de fazer do jovem imberbe escravo um amante, até que lhe 

aparecessem os primeiros pelos pubianos, isto é, quando se tornasse “exoletus (adulto, 

crescido, maduro), o que significa que não se tratava mais de um adolescens, e as 

pessoas direitas o viam com repugnância” (VEYNE, 2008, p. 237).  

 A relação moralmente repugnante se daria entre homens livres adultos614, isto 

é, para aquele que sendo um cidadão romano se colocasse na posição passiva615. 

                                                        
612 “Ter prazer virilmente ou dar-se servilmente era tudo. A mulher é passive por definição, a menos 
que fosse um monstro, e nesse caso, não tinha voz no capítulo; os problemas são vistos do ponto de 
vista masculino” (VEYNE, 2008, p. 234). 
613 “Ser ativo era ser macho, qualquer que fosse o sexo do parceiro dito passivo. Ter prazer virilmente 
ou dá-lo servilmente é tudo a mesma coisa” (VEYNE, 2008, p. 241). 
614 Assim como era inadmissível que um imberbe e uma virgem, filhos de um cidadão, tivessem 
relações sexuais passivas.  
615 A poesia de Catulo (87 a 54 aC.) pode nos fornecer um exemplo da possibilidade de agredir um 
adversário ao expô-lo a uma situação de passividade erótica : Pedicabo ego irrumabo,/Aureli pathice et 
cinaede Furi,/qui me ex uerciculis meis putastis,/quod sunt molliculi, parum pudicum./Nam castum 
esse decet pium poetam/ipsum, uersciculos nihil necesse est,/qui tum denique habent salem ac 
leporem,/si sunt molliculi as paruum pudici/et quod pruriat incitare possunt,/nom dico pueris, sed his 
pilosis/qui duros nequeunt mouere lumbos./Vos, quei millia multa basiorum/legistis, male me marem 
putatis?/pedicabo ego uos et irrumabo (CATULO, XVI). 
“Meu pau no cu, na boca, eu vou meter-vos/Aurélio bicha e Fúrio chupador,/que por meus versos 
breves, delicados, me julgastes não ter nenhum pudor./A um poeta pio convém ser casto/ele mesmo, 
aos seus versos não há lei./Estes só tem sabor e graça quando/são delicados, sem nenhum pudor,/e 
quando incitam o que existe não/digo os meninos, mas esses peludos/que jogo de cintura já não tem/ E 
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Certamente que a questão que se põe aqui não concerne às relações sexuais entre 

pessoas do mesmo sexo, mas a observância de um código social que, se ao homem 

livre, ao cidadão romano, era permitido diversas/os parceiras/os (matrona, prostitutas, 

escravas e escravos imberbe) e sobretudo o gozo, era-lhe vetado a posição passiva em 

qualquer relação. Era desonroso para o cidadão tal posição, mesmo quando em uma 

relação heterossexual, com sua matrona. Assim como era desonroso para uma 

matrona a posição ativa e o gozo. De igual maneira, era desonrosa uma relação entre 

um cidadão e um escravo adolescente ou adulto, mesmo que este estivesse em posição 

passiva. Duas coisas haveremos de ressaltar: o sexo espelha a centralidade do homem 

viril, do guerreiro romano com sua espada, e reproduz a hierarquia social centrada no 

domínio do guerreiro, do homem viril; o sexo estava circunscrito à normatização da 

vida, à prescrição de posições e comportamentos sociais impostos. A dominação em 

Roma não se atém apenas à política e às hierarquias no ambiente público, mas se 

reproduz e é reforçada nas relações privadas, quiçá íntima. 

 Marco Túlio Cícero se opõe à poesia de Catulo. Para aquele romano este poeta 

participaria de uma escola literária “chamada poetae noui, dando a esta expressão um 

certo matiz pejorativo” (REBELLO, 2014, p. 1)616. Mas, se Cícero se opunha ao 

moderno, ao novo, por certo apontava para a piedade romana, para a tradição, para a 

Fides. O poder é tradicional em Roma e rejeita a novidade, a modernidade. A coisa 

pública de Cícero, podemos suspeitar, visa mais à conservação do poder e se coloca 

contra sua mudança. Lembramos os filósofos gregos que atrelam a perfeição à 

fixidez. Cícero como que lançaria as bases para o princípio de uma tolerância 

centrada no interesse soberano do Estado, por meio do qual a cidadania será sempre a 

submissão do indivíduo ao bem-estar do Estado, este que se autonomiza em relação 

àqueles que o constitui, os cidadãos. É ímpio aquele que prega o novo, moderno. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
vós, que muitos beijos (aos milhares!)/já lestes, me julgam não ser viril?/Meu pau no cu, na boca, eu 
vou meter-vos” (trad. João Angelo Oliva Neto). 
616 O que Cícero está nos dizendo é que Catulo é um poeta novo, ou moderno, lembrando que: “em seu 
Discurso em defesa do poeta Árquias, argumenta que o melhor poeta é o que põe seu talento e sua 
obra, de forma direta, a serviço dos valores morais, em prol do bem-estar do Estado, diferentemente do 
que faziam os poetae noui. Esse termo remete tanto ao fato de se tratarem de poetas modernos quanto 
aos de serem jovens” (POLASTRI, MORAES, ALVES e FAUSTINO, 2014, p. 453).  
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