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Apresentação 
 
 

O século XX foi fortemente marcado pelo fenômeno da 
secularização, porém, se concluiu com o renovado interesse pela 
religião, o que se estende ao século atual. Isso não quer dizer que 
as religiões estejam renascendo, apenas traduz um sentimento 
difuso da experiência religiosa para além das ideias iluministas e 
positivistas, as quais pretenderam cancelar o espaço da religião. 
Podemos ainda reconhecer que o fenômeno religioso exige uma 
atitude de ‘escuta dos sinais dos tempos’ uma vez que o renovado 
interesse social e político pela religião se associa à crise dos 
chamados metarrelatos, ao fim da metafísica, a morte de Deus e a 
todo o processo de (pós)secularização correlatos. Há um forte 
apelo para pensar tal fenômeno em um clima intelectual de re-
encontro pós-metafísico com a religião.  

Ou ainda, estamos diante dos ‘sintomas de um retorno’ 
religioso em sua complexidade, que converge na leitura de tal 
fenômeno nos diversos campos do saber: Filosofia, Sociologia, 
Antropologia, Política, etc. Não significa a retomada de questões 
pertencentes a um ‘velho território’ como pode parecer para 
alguns, ou ainda manter a disputa antinômica e irreconciliável 
entre diferentes sistemas filosóficos e de pensamento ante ao 
religioso, para outros. Não podemos resumir, de modo exclusivo, o 
debate a nenhuma destas percepções, o que negaria os esforços dos 
autores da presente coletânea, considerando que não devemos 
esquecer diferenças nada ligeiras no trato da temática aqui 
esboçada. Mas o propósito inicial da organização deste volume vai 
em direção da afirmação cada vez mais necessária do horizonte 
multi e intercultural e, inclusive, inter-religioso.  
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Com isso, os analistas e intérpretes do nosso tempo, para 
além das divergências sobre o lugar que ocupa (ou que possa ser 
ocupado) o fenômeno religioso, reconhecem que o mesmo é um 
elemento imprescindível para uma compreensão adequada da 
sociedade da modernidade tardia. Em certo sentido, as análises 
identificadas acenam para a perda da influência das autoridades 
religiosas; ao mesmo tempo, observam que a religião (voltou a 
ocupar) ocupa um lugar central no contexto cultural de nossas 
sociedades (não apenas cultural, mas no âmbito político também).  

Para tentar pensar sobre o lugar e o papel da religião, ao 
mesmo tempo em que também se levanta as implicações da crítica 
filosófica frente ao fenômeno religioso, o trabalho investigativo foi 
realizado com o projeto em desenvolvimento intitulado O 
fenômeno do retorno da religião: discussões modernas e pós-
modernas sobre o discurso religioso, como uma das atividades do 
Grupo de Pesquisa Filosofia da Religião – Gephir/CNPq, financiado 
pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FUNCAP) do Governo do Estado do Ceará. Tal projeto 
parte da premissa de que o fenômeno religioso somente pode ser 
pensado com vista no pluralismo que configura a experiência 
difusa da religião em nosso presente. Sem dúvida, os intérpretes e 
seus respectivos textos, que compõe a presente obra, manifestam 
que pensar a religião constitui a tarefa irrevogável da Filosofia e 
das Humanidades em geral.  

Por isso, o presente livro representa uma etapa importante 
da pesquisa, que congrega diferentes pesquisadores do cenário 
nacional e internacional e constitui uma fonte de pesquisa inédita, 
além de expressar a atualidade da discussão sobre a religião. Está 
aqui reunido um conjunto variado de textos de jovens e 
experientes pesquisadores – membros ou não do grupo de 
pesquisa Filosofia da Religião (Gephir/CNPq) - interessados pela 
temática, aos quais externamos nossos agradecimentos pela 
colaboração tanto com a presente publicação quanto, em especial, 
com o apoio às atividades do nosso grupo de pesquisa. Isso 
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consolida a Filosofia da Religião como área de pesquisa na 
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e no nordeste 
brasileiro.  

Cabe aqui destacar o apoio da Fundação Cearense de Apoio 
ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) do 
Governo do Estado do Ceará que, através do programa de 
incentivo à pesquisa no interior do Estado, permitiu as condições 
de realização da pesquisa até a sua fase atual, incluindo os 
colóquios Filosofia da Religião sobre temas relacionados com a 
pesquisa.  

Aos leitores e interessados em geral pelo assunto que trata 
nosso livro, deixamos o convite de pensar a experiência religiosa 
em nosso presente, ousando, em cada ato interpretativo, pensar a 
religião em um tempo cada vez mais (pós)secular.  

Prof. Dr. Antonio Glaudenir Brasil Maia 
Universidade Estadual Vale do Acaraú/Brasil 

Organizador 
 Coordenador Gephir/CNPq 
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O retorno à Metafísica e à 
Religião no mundo Contemporâneo1 

 
João A. Mac Dowell SJ 2 

 
 

O tema requer várias explicações iniciais. Em que sentido se 
pode falar de retorno à metafísica ou à religião no mundo 
contemporâneo? Será que se trata de grandezas meramente 
culturais que podem habitar ou não o espaço humano conforme o 
seu horizonte histórico? Ou, antes, constituem dimensões 
estruturais e, portanto, inelimináveis, do ser humano, enquanto 
humano, de modo que possam apenas eclipsar-se, mas jamais ser 
extintas? Em todo caso, se houve retorno, que metafísica ou que 
religião voltaram a impor-se no cenário mundial?  
 

O retorno à religião: fato e avaliação 

Fiquemos, em primeiro lugar, com a religião. Tratarei este 
ponto sinteticamente, porque tem sido objeto de muitos estudos, 
inclusive deste autor. Proponho as seguintes teses, sem maiores 
comprovações. 

 

                                                 
1 Palestra pronunciada no XI Simpósio de Metafísica da Faculdade Católica de Fortaleza em 
09/11/2016. 
2 FAJE/Brasil 
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1. O termo “religião” pode significar uma determinada instituição 

social, como as várias religiões que surgiram na história da 
humanidade. Mas designa, primeiramente, o fundamento de 
todas as religiões, a atitude religiosa, enquanto relação 
recíproca mas não equipolente entre o ser humano e o sagrado 
ou divino, experimentado e concebido como algo superior a 
toda a realidade humano-mundana, aquilo do qual depende a 
sua origem e destino. 

2.  Na atitude religiosa o ser humano refere-se basicamente de 
forma gratuita na adoração, louvor e serviço ao mistério 
absoluto que envolve a sua existência (Deus em si). Por esse 
seu caráter absoluto, o divino se apresenta também como fonte 
de libertação das limitações humanas, como salvação e 
realização plena da existência (Deus para nós). 

3. O absoluto como polo superior da relação religiosa é, na 
autocompreensão do homem religioso, algo realmente 
transcendente, de modo que não se pode emprestar um caráter 
propriamente religioso à absolutização de aspectos da 
realidade humano-mundana, como a família, uma causa 
política ou social, um líder, um espetáculo esportivo, entre 
outros fenômenos que apresentam semelhanças com o culto 
religioso. 

4. A atitude religiosa é inerente à condição humana, como 
admitem muitos antropólogos, mesmo ateus. Pode-se 
demonstrar, porém, racionalmente, que o absoluto 
transcendente, polo superior da relação religiosa, é algo real, 
não uma projeção subjetiva do ser humano. 

5. É preciso distinguir entre o referente da atitude religiosa em 
qualquer experiência religiosa autêntica, que é o mesmo 
mistério divino, e as diversas representações mais ou menos 
adequadas que têm dele as várias religiões (e pessoas). 
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6. Admitimos assim o caráter normativo do conceito de religião, 

correspondente à essência do fenômeno religioso, como foi 
proposto nas afirmações anteriores. 

7. A civilização moderna que se instalou progressivamente no 
mundo ocidental a partir do século XVI e que hoje tende a 
adquirir dimensões planetárias, ao contrário das anteriores, 
tem o seu centro no ser humano. Esta postura imanente e 
antropocêntrica de plena autonomia do saber e agir humanos, 
sem qualquer referência ao divino transcendente na visão da 
realidade e nos critérios de ação, caracteriza todos os 
subsistemas da sociedade moderna (ciência, arte, economia, 
política, esporte e lazer, e a própria dimensão religiosa, como 
veremos). A função tradicional da religião como reguladora da 
vida social é substituída hoje pelo econômico, como vetor de 
um materialismo hedonista. 

8. Daí o processo de secularização crescente da cultura, que 
acompanha a modernização com repercussões na mentalidade 
e nas atitudes dos indivíduos; secularização, entendida aqui, 
como autonomia absoluta do humano e não apenas como o 
reconhecimento da consistência interna das várias dimensões 
da realidade humana, devem ser valorizadas e respeitadas em 
si mesmas. 

9. É verdade que os valores da cultura moderna em expansão 
ainda não impregnam completamente a realidade sociocultural 
de todas as nações e a visão do mundo de cada indivíduo. Mas, 
na medida em que isso acontece, a sociedade se seculariza e 
torna-se altamente problemática a possibilidade de atitudes 
religiosas autênticas. 

10. O fato de ainda hoje (dados de 2010) cerca de 84% da 
população mundial declarar-se adepta de alguma religião e 
apenas 16% considerar-se sem religião, dos quais apenas cerca 
de 2,5% se professam ateus, não infirma as afirmações 
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anteriores sobre a secularização, uma vez que a adesão 
religiosa em muitos casos é apenas formal, por tradição, sem 
convicção e experiência pessoal e, portanto, inautêntica, como 
se pode presumir e até certo ponto comprovar empiricamente. 
Por outro lado, as mesmas estatísticas demonstram um recuo 
rápido e significativo da adesão a uma religião e da própria 
crença em Deus na maioria dos países economicamente mais 
desenvolvidos e marcados pela civilização da técnica.  

11. Daí que o inegável e clamoroso ressurgimento do interesse 
religioso dos indivíduos e da presença da religião no âmbito da 
vida pública, a partir da década de 60 do século passado, 
signifique, mais do que um aumento estatístico do número dos 
que se professam religiosos, uma revalorização notável da 
religião em nível mundial. Entretanto, esta revalorização tem 
um caráter essencialmente ambivalente, como confirma a 
análise das características da religiosidade então emergente. 

12. De fato, o retorno ao religioso, como é amplamente 
reconhecido, deu-se como reação a algumas características da 
modernidade no seio do movimento mais amplo da pós-
modernidade, que deve ser entendida como modernidade 
avançada, caracterizada pela absolutização do indivíduo e 
relativização de toda verdade e valor. Tal retorno se apresenta 
sob duas roupagens dominantes, aparentemente contrárias. 

13.  Por um lado, impera o fundamentalismo religioso, que reage 
ao criticismo da razão moderna e ao relativismo em que este 
desembocou, buscando apoio e segurança na adoção literal e 
inquestionável a crenças e práticas religiosas de um passado, 
por sinal, não originário, como se pretende, mas bastante 
recente. 

14. Por outro, manifestam-se tendências inovadoras, que se opõem 
ao racionalismo moderno, pela exaltação anti-institucional da 
liberdade individual, a predominância do afetivo e experiencial, 
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a busca de experiências mentais inéditas e o sentimento 
holístico de comunhão com a natureza no seu conjunto. 

15. Em ambos os casos, a religiosidade proposta tem um caráter 
subjetivista e autorreferencial, voltado para a satisfação das 
aspirações do indivíduo e não para o reconhecimento gratuito 
da supremacia do divino transcendente e submissão à sua 
vontade. 

16. A persistência do elemento religioso no ambiente hostil da 
cultura moderna é devida, como se viu, à própria estrutura 
constitutiva do ser humano, de modo que nenhum contexto 
cultural por mais adverso que seja pode simplesmente anulá-
lo. 

17. Entretanto, as novas religiosidades, condicionadas pela 
imanência antropocêntrica e pelo individualismo da 
modernidade avançada, tendem a colocar o divino a serviço do 
indivíduo e não o indivíduo a serviço do divino, deformando a 
atitude religiosa. 

18. Por conseguinte, não é possível interpretar a situação religiosa 
atual, como um “retorno à religião”, pelo menos, no sentido de 
uma inversão do movimento de secularização da cultura e da 
intensificação da atitude religiosa autêntica no conjunto da 
sociedade. 

19. Neste sentido, o verdadeiro desafio à autenticidade da religião 
e, especificamente, ao cristianismo no mundo de hoje, mais do 
que um puro ateísmo, são as contrafações da experiência 
religiosa, nutridas pelo espírito do tempo. 

20. Entretanto, para quem rejeita o determinismo histórico, a ideia 
de um inexorável estiolar-se da atitude religiosa autêntica até 
seu desaparecimento definitivo não tem qualquer fundamento, 
podendo a tendência atual ser revertida e a relação constitutiva 
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do ser humano ao transcendente divino ser reativada e assim 
modelar sociedades futuras. 

21. Por outro lado, o ser humano, ainda que imerso na própria 
história e cultura, é capaz, enquanto dotado de razão e 
liberdade, de superar de algum modo tais condicionamentos, 
no caso, as características deformantes da religiosidade atual. 
Neste sentido ele tem ainda hoje condições de estabelecer uma 
relação autêntica com o divino transcendente. De fato, como se 
viu, o espírito da modernidade ainda não modela inteiramente 
a mentalidade de todos os povos e de seus membros; por outro 
lado a autenticidade da relação religiosa é determinada pela 
atitude religiosa para com seu referente, o mistério divino, 
mais do que pelas representações mais ou menos adequadas 
que dele lhe são oferecidas.  

O retorno à metafísica na Filosofia contemporânea 

Evidentemente estas 21 teses, apresentadas sumariamente, 
exigiriam, para plena compreensão e justificação, maiores 
explicações. O que acontecerá até certo ponto no final de nossas 
reflexões sobre a metafísica e a questão de seu retorno no mundo 
atual. 

a) Aristóteles e a origem da metafísica 

O estudo coberto pelo termo “metafísica” assumiu diversas 
feições ao longo da história do Ocidente. Como todos sabem, foi 
Aristóteles quem identificou originalmente a metafísica como uma 
disciplina filosófica, tendo-a denominado, aliás, filosofia primeira. 
Desenvolveu-a, porém, em duas linhas cuja unificação ou 
convergência é problemática. Por um lado, temos a reflexão sobre 
o ente enquanto ente, as características de tudo o que é, reflexão 
esta designada a partir do século XVII de nossa era como ontologia. 
Mas a compreensão da realidade material e mundana em suas 
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últimas causas, exige, segundo Aristóteles, a afirmação da 
existência de entidades imateriais, e, em última análise, de um 
princípio fundante de todo o dinamismo da natureza, ou seja, um 
primeiro movente imutável da realidade mundana, pura 
inteligência de si mesmo  (noesis noeseos). Esta segunda linha de 
investigação ele a denominou teologia.  A concepção de Aristóteles, 
a pesar de todas as modificações a que foi submetida ao longo do 
tempo, ainda é fundamental para a compreensão de tudo o que se 
chama hoje metafísica. Daí a pergunta: ao falar de retorno à 
metafísica, referimo-nos à ontologia, à teologia filosófica, ou a 
ambas? 

b) O caráter ontoteológico da metafísica tradicional  

A abordagem clássica do problema teológico fundamental, a 
existência de um ente primeiro, transcendente, sumamente 
perfeito, fundamento de toda a realidade, encontra sua forma 
paradigmática nas celebres cinco vias de Tomás de Aquino, sem 
falar no chamado argumento ontológico de S. Anselmo. Tais 
provas foram retomadas numa perspectiva radicalmente diversa 
pelo racionalismo moderno, exemplificado pela Metaphysica 
specialis de Christian Wolff no século XVIII. São estas provas, na 
sua configuração racionalista, classificadas em cosmológicas, 
teleológicas e ontológicas, que Kant refuta na Crítica da Razão 
Pura. Daí por diante o acesso a Deus como proposto pela metafísica 
tradicional pareceu definitivamente barrado. Já no século XX, o 
Tomismo Transcendental, propôs-se a demonstrar a validade das 
teses metafísicas de Tomás de Aquino, partindo, contudo, não do 
ente mundano, mas, como Kant, da análise do juízo. Com isso 
pretendeu superar a impossibilidade do conhecimento de Deus 
pela razão teórica, ao chamar a atenção para o caráter absoluto da 
afirmação do ser pelo intelecto humano na sua abertura para o 
infinito.  
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Entretanto, toda esta teologia filosófica foi posta 
radicalmente em questão por Martin Heidegger ao tachá-la de 
onto-teo-lógica. No significado da expressão é possível distinguir 
diversas nuances. Basicamente, porém, a falha do pensamento 
metafísico contestado por ele consiste em comprometer a 
transcendência de Deus, ao afirmá-lo como fundamento último da 
realidade por uma exigência da razão humana na sua compreensão 
do todo. Deus é assim concebido como resposta à pergunta 
humana sobre o sentido da realidade, ou, alternativamente, como 
necessário para satisfazer o desejo humano de plenitude de vida e 
felicidade. Também as cinco vias de Tomás de Aquino chegam a 
Deus por tal processo lógico, ou seja, pela via da causalidade, a 
partir da análise das condições de possibilidade ou de 
inteligibilidade do ente mundano e finito enquanto tal. Deus é 
concebido como a razão suficiente ou única explicação satisfatória 
do ente no seu todo. Neste sentido, ele é submetido à medida finita 
da razão humana, privado, portanto, de sua absoluta 
transcendência, por mais que se insista na sua infinitude e 
incompreensibilidade.  

É, aliás, o que faz Tomás, cujo pensamento escapa à pecha de 
ontoteológico, justamente na medida em que consegue corrigir a 
conclusão do processo seguido nas vias. De fato, a impossibilidade 
de conhecer como Deus é em sua essência, não só é reiteradamente 
sublinhada por ele, mas também explicada de uma maneira 
inteiramente original. Deus, diz ele, não é objeto da metafísica, 
mesmo como teologia filosófica. A metafísica procura conhecer as 
últimas causas do ente em geral (esse commune), que é o horizonte 
próprio da razão humana, como o som é o objeto formal do sentido 
da audição, que só capta este aspecto da realidade e nada mais. É 
próprio do ser humano conhecer o ente enquanto ente, tudo o que 
é enquanto é, de modo proporcional à sua capacidade cognitiva. 
Conhecer algo como sendo é o modo humano de conhecer, 
enquanto é finito e corporal, não podendo compreender de uma 
vez nenhuma realidade no seu todo, como Deus compreende a si 
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mesmo e, por uma intuição criadora, tudo mais. Nós podemos 
conhecer os entes finitos apenas aspecto por aspecto, p.ex. Sócrates 
como homem, ateniense, filósofo, casado com Xantipa, condenado 
à morte, etc. Deus, porém, enquanto infinito, não é abrangido no 
horizonte da razão humana, mas é conhecido apenas 
indiretamente, a partir de outro, por analogia, enquanto causa do 
ente em geral.  Por seus efeitos, i.e. pelo ente criado, pode-se saber 
que ele existe e que lhe podem ser atribuídas certas determinações 
encontradas nas criaturas que por si mesmas não implicam 
qualquer limitação, como, além do próprio existir, a sabedoria, 
bondade, justiça, etc. Entretanto, ao mesmo tempo que se afirmam 
de Deus estas determinações, é necessário negar absolutamente as 
limitações, que apresentam na nossa experiência, e estender ao 
infinito o seu modo de ser, de forma que ao dizer com razão que 
ele é sábio, enquanto é causa da sabedoria humana, não 
alcançamos compreender em que consiste a sua sabedoria, nem a 
sua causalidade. Consequentemente, ao chegar a Deus como causa 
e fundamento de toda a realidade humano-mundana, S. Tomás 
estaria preso ao esquema ontoteológico, enquanto põe o ente 
primeiro e sumo como exigência da razão humana, afetando desse 
modo a transcendência divina. Todavia, na medida em que admite 
a absoluta incompreensibilidade de tal fundamentação, ele estaria 
apontando não para uma ideia de Deus, que é exigida pela razão 
como sentido de nossa existência, mas sim para o mistério que se 
apresenta de algum modo por si mesmo, gratuitamente, no 
horizonte da existência humana. Ora, a articulação dessas duas 
perspectivas só é concebível se Tomás reconhece de algum modo 
uma experiência de Deus, constitutiva do ser humano, como tal, de 
modo que o procedimento dedutivo das vias não seria senão a 
explicitação discursiva de uma intuição fundamental. Julgamos que 
seja possível encontrar em sua obra pistas que avançam nesta 
direção, ainda que não seja viável percorrê-las no momento.  

Detivemo-nos na exposição da relação do pensar tomásico 
com a ontoteologia porque tal análise nos indica uma via de acesso 
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à transcendência, que pretendemos explorar mais adiante. 
Voltemos então à questão da metafísica na reflexão 
contemporânea, considerada no âmbito dos dois estilos de pensar 
que caracterizam o mundo filosófico atual: os pensadores de língua 
inglesa representantes, na sua grande maioria, da tradição 
analítica e a chamada Filosofia continental, ainda dominante em 
países europeus com seus reflexos em outras regiões como os 
Estados Unidos e o Brasil.  

A reflexão metafísica na Filosofia Analítica contemporânea 

a) O interesse pelos problemas ontológicos 

Não há dúvida que os problemas ontológicos estão na 
ordem do dia no âmbito da Filosofia Analítica, como é conhecida a 
corrente filosófica ainda dominante entre os pensadores de língua 
inglesa e cada vez mais influente em termos mundiais. Este 
interesse nem sempre caracterizou o pensamento analítico. Pelo 
contrário, entre as décadas de 30 e 60 do século passado ele 
assumiu um caráter fortemente antimetafísico, pecha que ainda 
hoje lhe é com frequência atribuída.  A situação alterou-se 
paulatinamente nos anos seguintes, sobretudo, em virtude das 
críticas feitas por Willard van Orman Quine ao empirismo. Na 
esteira de Quine, autores analíticos ou pós-analíticos, como 
Roderik Chisholm, David Armstrong, David Lewis, voltam-se cada 
vez mais decididamente para a discussão de questões tradicionais 
como o problema dos universais, do realismo, da identidade dos 
objetos, da substância, das modalidades lógicas necessário e 
possível, etc. Testemunho desta virada é a obra recente de 
Manfredo Oliveira Ontologia em debate no mundo contemporâneo. 
Hoje o avanço nessa direção é ainda mais evidente com estudos 
p.ex. sobre a natureza do tempo e do espaço, da mente humana e 
da liberdade. Contudo, esses estudos de caráter metafísico, quanto 
a seu tema, tendem a um cientificismo radical transformando-se 
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muitas vezes numa filosofia experimental que não admite outros 
métodos de análise senão o das ciências naturais, e leva a uma 
concepção evolucionista e fisicista de toda a realidade humana.  

É verdade que toda tentativa de refutar a metafísica recai 
numa nova metafísica, enquanto substitui um absoluto, um 
fundamento, um todo, por outro. No entanto, no contexto da 
discussão sobre o retorno à metafísica e à religião, se tomarmos 
esses dois termos na sua relação recíproca, não interessa ater-se 
diretamente às questões de caráter ontológico levantadas pela 
Filosofia Analítica, tanto as de caráter ontológico, mesmo quando 
são respondidas por uma visão naturalista e imanentista da 
realidade. Pelo contrário, o nosso foco situa-se propriamente na 
questão da transcendência, enquanto abertura do espírito humano 
ao mais do que ele mesmo, em função de um dinamismo congênito 
que aponta para o infinito. Nesse caso, fixamos a outra dimensão 
originária da metafísica, como teologia filosófica, abordando 
diretamente a presença da questão de Deus na reflexão filosófica 
contemporânea. 

b) Teísmo e ateísmo na Filosofia Analítica contemporânea 

Quando emerge na reflexão filosófica analítica, ou, mais 
exatamente, pós-analítica, a questão de Deus é tratada à luz da 
noção que predomina na história da filosofia ocidental, resultante 
da interpretação do Deus dos monoteísmos judaico, cristão e 
islâmico, mediante as categorias metafísicas da filosofia grega. 
Neste caso, os pensadores se classificam como teístas ou ateus, em 
função da aceitação ou não de tal Deus. A discussão filosófica tem 
como um dos seus pressupostos fundamentais a crítica de Hume 
(empirismo) e de Kant (idealismo transcendental) à Metafísica 
tradicional, que barra qualquer acesso da razão teórica a uma 
realidade trans-empírica como é o Deus da fé religiosa e da 
tradição filosófica. Na verdade os pensadores contemporâneos de 
maior prestígio nesta tradição na segunda metade do século XX, na 
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sua maioria, ignoram nos seus escritos filosóficos o problema de 
Deus e da religião e, quando se pronunciam, a sua posição é 
negativa. É o caso de Quine, William Sellars, Donald Davidson, 
Richard Rorty, David Lewis, D. M. Armstrong (1926-2014), Noam 
Chomski e Bernard Williams, entre outros. O mesmo ocorre com 
autores mais recentes como p.ex. John Searle, John McDowell, 
Robert Brandon, Galen Strawson, Peter Singer e David Chalmers. 
É verdade que alguns nomes significativos do pensamento analítico 
como Ronald Dworkin, Robert Nozik e Thomas Nagel, 
manifestaram, marginalmente, interesse pela questão religiosa, 
mantendo-se, porém, em posições ambíguas a respeito da 
afirmação de algo realmente divino e transcendente. Curiosa é a 
posição de alguns filósofos recentes de linha naturalista e, 
portanto, anti-metafísica, como Hilary Putnam e Bas van Fraaseen, 
que, ao lado de seus estudos sobre filosofia da mente, pretendem, 
por processos filosoficamente pouco confiáveis, afirmar a 
existência de Deus.  

Por outro lado, ainda no âmbito da Filosofia Analítica têm 
pululado ultimamente os textos sobre questões teológicas. Tais 
estudos focalizam sobretudo as provas da existência de Deus, 
discutindo as condições racionais de sua afirmação, o problema do 
mal, bem como a objetividade da experiência religiosa e sua 
capacidade de justificar a afirmação de Deus. Também a 
consistência lógica dos atributos divinos na visão teísta tradicional, 
onipotência, oniciência, transcendência e liberdade, é objeto de 
escrutínio. Acontece, porém, que tais investigações em geral visam 
apenas à coerência da argumentação, parecendo estranhamente 
indiferentes às consequências antropológicas de suas conclusões. 
As questões de filosofia da religião são tratadas topicamente e não 
como elementos básicos da concepção do respectivo filósofo sobre 
a realidade no seu todo.  

Nesta linha destacam-se, entre os defensores do ateísmo, 
Michael Martin e William Rowe, com sua discussão sobre a 
existência de Deus e o problema do mal. Mas também a resposta 
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positiva à questão de Deus foi elaborada sistematicamente nos 
últimos anos por diversos caminhos. Trata-se, por uma parte, de 
pensadores de inspiração wittgensteiniana como D. Z. Phillips e os 
representantes do Tomismo analítico, Peter Geach e Elisabeth 
Anscombe. Outra corrente importante é a da Epistemologia 
Reformada, capitaneada por William Alston e Alvin Plantinga, que 
se dedica sobretudo à demonstração da racionalidade da fé. 
Merecem também relevo as obras de Richard Swinburne, com 
vários volumes dedicados à demonstração da existência de Deus e 
ao problema da racionalidade da fé e de Peter van Inwagen com 
suas reflexões sobre a liberdade, a natureza de Deus, especialmente 
o mistério de sua existência e o problema do mal. Assumem 
também a existência do Deus cristão, sem adentrar-se numa 
discussão direta de sua existência, vários filósofos conhecidos, que 
não podem ser computados propriamente entre os analíticos como 
Alasdair McIntire, Charles Taylor, William Desmond, John 
Millbank e Roger Scrutun. Finalmente, não é possível passar em 
branco, no quadro da questão de Deus no mundo de língua inglesa, 
as manifestações recentes de um ateísmo arrogante e agressivo, 
que parecia já ultrapassado, representado pelo conhecido filósofo 
Daniel Dennett e por autores de baixo calibre filosófico, mas 
amplamente divulgados, inclusive no Brasil, como Sam Harris e 
Richard Dawkins. 

A questão da transcendência na Filosofia Continental recente 

a) Traços gerais 

Radicalmente diverso é o panorama que oferece a Filosofia 
Continental atual a respeito da metafísica e da questão de Deus. 
Sem desconhecer os interditos lançados por Hume e Kant a uma 
demonstração de Deus como causa última da realidade humano-
mundana, seus representantes, apoiando-se preferentemente na 
constatação nietzscheana da “morte de Deus”, inspiram-se 
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sobretudo na interpretação desta afirmação feita por Heidegger. 
Como ele, tais pensadores não se consideram nem teístas nem 
ateus, recusando estas posições enquanto consistem na afirmação 
ou negação da ideia ontoteológica de Deus como ente supremo. 
Numa perspectiva pós-moderna, partem normalmente da rejeição 
dos sistemas filosóficos da modernidade, as “grandes narrativas”, 
que substituem o Deus cristão por outro fundamento absoluto da 
realidade: espírito, razão, sujeito, vontade, matéria, etc. Afastam-se 
assim da tradição metafísica caracterizada como ontoteológica e 
rechaçada, seja, enquanto desrespeitosa da transcendência divina, 
seja, ao contrário, como mera projeção das aspirações humanas de 
infinito. Desenvolvem assim uma reflexão de caráter pós-
metafísico, mas também antipositivista, que, rejeitando o teísmo 
tradicional, busca alternativas para o pensar da realidade no seu 
todo. Alguns destes pensadores persistem na investigação do 
sentido do mistério global que envolve a existência humana, ao 
passo que outros simplesmente se contentam com refletir sobre a 
realidade na sua pura imanência, tendendo ao niilismo, enquanto 
relativização de todos os valores. O problema em foco não se refere 
propriamente à existência ou não de Deus, mas à maneira de 
pensar e falar de algo que só pode ser considerado para além de 
qualquer linguagem objetivante. Neste caso, a filosofia da religião 
tende a assumir a feição de uma “teologia negativa”, enquanto se 
refere a algo suprarracional e indizível, mas de algum modo 
presente de forma negativa ou privativa em nossa experiência. O 
acesso a tal realidade dá-se não por processos de demonstração 
lógica, mas prioritariamente por uma análise fenomenológico-
hermenêutica com valorização de experiências que transcendem o 
meramente empírico. É interessante observar que o cristianismo 
ocupa um lugar privilegiado na reflexão de muitos desses autores, 
ainda que sem fé. Isso ocorre, não em função da determinação da 
verdade ou falsidade de sua mensagem, mas do reconhecimento de 
sua importância fundamental na interpretação da cultura ocidental 
atual. 
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b) Tendências mais significativas 

No emaranhado de tais posições, selecionamos apenas 
quatro tendências que nos parecem mais significativas quanto ao 
ponto em questão: (1) a negação pura e simples da transcendência; 
(2) o pensamento de uma transcendência imanente; (3) a 
ambiguidade na determinação do polo transcendente e (4) o acesso 
fenomenológico ao transcendente divino. No primeiro caso, 
podemos identificar bom número de autores, talvez a maioria dos 
mais em voga, que desenvolvem um pensamento radicalmente 
ateu. É o caso de Gilles Deleuse, Jean Baudrillard, Alain Badiou e 
Marcel Gauchet. Mas detenhamo-nos apenas em dois nomes mais 
badalados entre nós. Radicalmente ateu, mas jogando com termos 
próprios do cristianismo, especialmente de São Paulo, Giorgio 
Agamben utiliza a noção  de sagrado para interpretar o capitalismo 
como idolatria do mercado. Ele promove a profanação desse 
sagrado mediante uma forma de relacionamento social que 
restitua a todos a posse e uso dos bens que o sistema transforma 
em meros objetos de desejo e adoração. Para Slavoj Zizek toda 
crença religiosa, inclusive a ideia de um Deus transcendente, é uma 
ilusão, que tem, porém, uma função social. Ele valoriza o potencial 
emancipatório do cristianismo, enquanto, rejeitando a aceitação 
realista do mundo como é, acredita no impossível, na sua 
transformação, apresentando-se assim como promotor de uma 
ordem social igualitária.  

A “transcendência na imanência”, segunda corrente, 
correspondente a uma religiosidade sem Deu, a uma 
espiritualidade ateia, é a proposta da corrente autodenominada 
“humanismo secular”, representada sobretudo por Luc Ferry e 
André Comte-Sponville. Sua principal preocupação é salvaguardar 
os valores do humanismo ocidental, cuja origem cristã reconhecem 
abertamente. Esses valores absolutos são transcendentes, 
enquanto não criados historicamente pelo homem, e imanentes, 
enquanto não se fundam numa realidade distinta, mas são 
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descobertos na própria autorreflexão humana. Neste sentido, Ferry 
fala de dois processos convergentes na atualidade: a “humanização 
do divino”, na medida em que os valores cristãos foram 
secularizados, e a “divinização do humano”, enquanto é atribuída 
ao indivíduo autônomo uma transcendência horizontal.  

A ambiguidade em relação à aceitação de um transcendente 
divino pode ser assacada, em primeiro lugar, a Heidegger no seu 
pensar do sagrado e do “último Deus”. Uma vez que nos 
restringimos ao quadro estritamente contemporâneo, não 
entraremos na discussão entre os intérpretes desse filósofo que 
veem em tais figuras a compreensão de uma alteridade entre as 
liberdades humana e divina e os que as consideram apenas como 
expressão do mistério imanente à própria existência humana. Tal 
ambiguidade é, porém, a tônica do pensamento de Jean-Luc Nancy, 
que se debruça sobre o fenômeno do cristianismo com uma 
seriedade e conhecimento de causa inigualados por outros.  Em 
dois volumes, publicados recentemente, “La déclosion” (2005) e 
“L`adoration” (2010), ele propõe uma “desconstrução do 
cristianismo”. Este, como fenômeno histórico, equivale, para ele, 
ao monoteísmo, de cunho metafísico, que surgiu do enlace entre a 
tradição judaica e a filosofia grega e que determinou o destino da 
civilização ocidental, hoje globalizada. Seu traço característico é a 
pretensão de dar a razão de tudo, de reduzir tudo ao único, 
afirmando Deus como causa e fim da realidade humano-mundana. 
Daí a imposição de uma mesma maneira de viver e de pensar, que 
produz a violência. O monoteísmo cristão e o racionalismo ateu, 
que o suplantou, pertencem ambos ao mesmo sistema fechado de 
pensamento, que configurou a cultura global, responsável pelas 
catástrofes atuais. O intento de Nancy é o descerramento 
(déclosion) deste sistema metafísico fechado, herdado da religião e 
da filosofia. Trata-se de abrir a razão à ilimitação que constitui a 
sua verdade, liberá-la das certezas próprias de uma visão do 
mundo, fundada numa razão que tudo explica, ou por Deus, no 
teísmo, ou por causas e fins imanentes, no ateísmo moderno, ou 
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pela anulação de tais noções, exceto no âmbito da tecnociência, na 
sua expressão pós-moderna e niilista. Todavia, Nancy entrevê nas 
fontes do cristianismo, no mistério de Jesus, um limite que não é 
fechamento, mas passagem, não a um Deus inacessível, como o do 
monoteísmo e sim como comunicação entre este mundo e o outro: 
enlace de ausência e presença na pessoa de Jesus, imagem do Pai. 
Trata-se de uma abertura a um fora do mundo a partir da própria 
imanência mundana, um outro, reconhecido pela razão, não como 
exigência de sentido, mas como fé, fé da razão, que nada tem de 
religiosa.  O caráter fugaz da existência se abre em adoração como 
um impulso, que se mantém no nada da abertura. Um mundo 
aberto é um mundo sem religião, se se entende por isso a oferta de 
sentido, como oferta de segurança e realização. De fato, para ele, o 
cristianismo não é apenas crença e religião, mas também fé. Daí a 
ambivalência irredutível da palavra “Deus”. Ela pode indicar 
também algo da abertura que mantém a vida. Neste caso, Deus não 
seria nomeado a não ser de passagem, como passagem para o 
outro.  

Ambiguidade semelhante já se encontra, anos antes, nos 
escritos de Roland Barthes, com sua menção do desejo do “Neutro” 
e  de Jacques Lacan, que se refere a um Além radical, que chama “o 
Outro”. Mais explícito no seu confronto com as origens cristãs da 
cultura ocidental é Jean-François Lyotard, que descreveu por 
primeiro a “condição pós-moderna”. Em sua obra póstuma e 
incompleta sobre as Confissões de S. Agostinho, mantendo a 
rejeição da metafísica, como acesso especulativo a Deus enquanto 
princípio de explicação do mundo, ele reconhece uma “experiência 
metafísica” pré-reflexiva do Absoluto, identificado com Deus por 
Agostinho, que é irrecusável e funda o pensamento, sem, no 
entanto, poder jamais ser plenamente conscientizada. Uma 
ambiguidade de outro gênero se observa no famoso pós-
modernista italiano Gianni Vattimo. Ele avalia positivamente o 
surto contemporâneo do fenômeno religioso. O pensamento 
moderno, com seu pressuposto imanentista, havia negado 
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qualquer validade à experiência religiosa. Sua superação pelo 
“pensamento débil” pós-moderno ofereceu a oportunidade do 
surgimento de uma nova religiosidade. Com efeito, a experiência 
religiosa do homem contemporâneo já não se refere a uma 
entidade eterna e transcendente, o Deus da metafísica e do teísmo 
tradicional. Este “pensamento débil”, contrário a qualquer 
absoluto, é afim ao Deus cristão, que se esvazia de seu poder para 
inserir-se na história e assumir a fragilidade da condição humana 
(kénosis). Neste sentido, o cristianismo depois da cristandade, que 
ele propõe, renunciando a verdades dogmáticas e a instituições 
autoritárias, consistirá basicamente na prática do amor. A 
pergunta é: a fé, que Vattimo pretende ter reencontrado (credere 
di credere), própria de um “cristianismo sem religião” e, 
aparentemente, sem um Deus distinto do homem, é ainda a fé 
cristã?  

A posição de Jürgen Habermas, talvez o maior filósofo 
continental contemporâneo, não é certamente ambígua, mas, 
enquanto expressamente agnóstica, deixa também em suspenso a 
afirmação de Deus. De fato, ele julga que o cerne da experiência 
religiosa é inacessível à razão. Mas a reflexão sobre o conteúdo da 
tradição religiosa constitui a única alternativa à relativização e 
subjetivização atual dos princípios éticos. Por isso, o pensamento 
filosófico deve seguir uma linha que leve em conta as duas 
manifestações mais significativas e radicalmente opostas do 
pensamento contemporâneo, o naturalismo próprio da 
absolutização do conhecimento empírico das ciências e a 
experiência religiosa do transcendente. Neste sentido, exclui da 
racionalidade científico-filosófica contemporânea o ateísmo como 
absolutização arbitrária dos resultados limitados obtidos pelo 
método científico. Também Georg Gadamer, omisso sobre a 
questão de Deus no conjunto de sua obra, revela nos seus últimos 
anos que a sua hermenêutica tem profunda relação com a teologia 
cristã e pressupõe a noção de transcendência. Ela não corresponde, 
porém, à crença em Deus, pois o transcendente é incompreensível, 
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inatingível. Tampouco leva à adesão a uma religião particular, nem 
muito menos ao agnosticismo. De fato, a noção de transcendência é 
para ele uma barreira contra todo dogmatismo, religioso ou 
científico. Igualmente problemática é a concepção de Deus de René 
Girard. A originalidade do cristianismo reside no fato de que, ao 
contrário das outras religiões, o sacrifício de Cristo implica a 
inocência da vítima, proporcionando assim a possibilidade de 
superar a espiral de violência, resultante da rivalidade mimética, 
constitutiva do ser humano. Entretanto numa obra recente ele 
mantém uma posição pelo menos ambígua a respeito de Deus, 
identificado com a “experiência personalizada do sagrado”, que 
não é senão a experiência da violência social. Neste sentido, Deus é 
real, mas não parece ser senão uma dimensão da realidade 
humana. Embora se declare ateia, a psicanalista e filosofa Julia 
Kristeva, fala de uma fé pré-religiosa inerente à psique humana. 
Mesmo que já não tenhamos fé em Deus, devemos crer no destino 
humano e nas suas possibilidades, como propõe o cristianismo.  

Passemos agora aos defensores da possibilidade de um 
acesso fenomenológico ao transcendente divino. O representante 
modelar desta tendência é, sem dúvida, Emmanuel Levinas. 
Influenciado por Husserl e Heidegger, ele se aparta de seus mestres 
pela valorização da alteridade do outro sobre a identidade do ser e 
consequentemente a substituição da ontologia pela ética, como 
filosofia primeira. Sua preocupação fundamental é preservar a 
transcendência de Deus. Trata-se assim de um Deus, que o pensar 
humano não atinge diretamente, mas que apela o homem a partir 
do rosto do outro (homem), enquanto nele se encontra um vestígio 
do infinito divino. A consciência deste vestígio é uma experiência 
fugidia, embora marcante, que, de qualquer modo, não pode ser 
objetivada, mas provoca uma resposta sob a forma de 
responsabilidade para com todo ser humano. Ele busca um novo 
modo de dizer a transcendência, fora do campo do ser, próprio da 
ontologia fenomenológica e de toda a tradição filosófica ocidental. 
Segundo ele, a noção bíblica de criação proíbe contrapor 
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finito/infinito, o que significaria englobar os dois termos numa 
totalidade superior. A criação não é participação do ser, mas a 
“separação”, resultante da contração do infinito, que renuncia à 
totalidade, retirando-se da ordem ontológica e instaurando a 
ordem do bem. O Infinito no finito, como o mais no menos, é o 
princípio do “desejo”, não um desejo que seja aplacado pela posse 
do desejável, mas que cresce diante dele, em vez de ser satisfeito. 
Assim o Infinito inclina o movimento que ele provoca, afastando-o 
de si para orientá-lo para o outro e apenas deste modo para o Bem. 
Nesta perspectiva Deus se apresenta como terceira pessoa (Ele) no 
fundo do “tu” humano. O rosto do outro homem é um vestígio do 
Outro transcendente, que subverte o egoísmo do eu. A consciência 
de si é, antes de tudo, consciência da justiça e injustiça e da 
responsabilidade que torna cada um solidário com os outros. Neste 
sentido a relação ética é entendida como relação religiosa e vice-
versa.  

Não obstante o seu radicalismo, Jacques Derrida, que 
pretende aprofundar criticamente o pensamento de seus mestres 
Husserl, Heidegger e do próprio Levinas, preocupou-se ativamente 
na última década de sua vida com o fenômeno religioso. Considera 
que a religião autêntica é impossível sem incerteza. Qualquer que 
seja a imagem de Deus, proposta pelas diferentes religiões, ele 
jamais poderá ser conhecido suficientemente e representado 
adequadamente pelo ser humano. A religião não fornece o conforto 
de fundamentos seguros. Pelo contrário, ela é profundamente 
perturbadora enquanto coloca o ser humano diante de um mistério 
que ele não é capaz de dominar e controlar. Portanto, ao criticar a 
fé cega, ele não propugna a descrença, mas uma fé aberta à 
incerteza e ao respeito para com os que pensam diferentemente.  

Ainda na esteira de Husserl e Heidegger, como Levinas, mas 
também sob a influência deste último, surgiu nas últimas décadas 
do século passado o movimento que foi denominado a “virada 
teológica da fenomenologia francesa”, que tem em Michel Henry e 
Jean-Luc Marion seus principais representantes. Entre os autores 
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cristãos, citemos ainda dois pensadores independentes, Jean 
Ladrière e Paul Ricoeur, um dos mais profundos cultivadores da 
hermenêutica fenomenológica, que, entretanto, pouco escreveu ou 
publicou sobre questões propriamente religiosas do ponto de vista 
filosófico. 

c) Considerações finais 

Resumindo a apresentação feita da filosofia continental 
contemporânea, sob o aspecto que nos interessa, podemos avançar 
as seguintes conclusões. Por um lado, os autores estudados evitam 
ou rejeitam qualquer tentativa de utilizar na questão de Deus, 
como a metafísica tradicional, raciocínios dedutivos que, a partir 
da experiência humano-mundana, concluam por sua existência. 
Por outro lado, todos assumem uma postura que podemos 
considerar metafísica, seja ao reconhecer, na sua maioria, algum 
tipo de abertura do espírito humano ao transcendente, seja ao 
negá-la. Com efeito, não se detêm numa interpretação setorial da 
experiência humana, mas a enfocam globalmente. Pode-se assim 
falar de retorno à metafísica, ou a um novo tipo de pensamento 
metafísico, que não passa expressamente do sensível ao supra-
sensível por meio do princípio de causalidade e se apresenta mais 
como tentativa do que como uma interpretação conclusiva da 
realidade. Com efeito, há quarenta ou cinquenta anos atrás, as 
concepções globais predominantes da realidade cifravam-se nos 
sistemas fechados de caráter mais ou menos ideológico, próprios 
da última fase da modernidade, as “grandes narrativas”, 
cientificista, marxista, existencialista e teísta. Entretanto, este 
retorno à metafísica e à problemática filosófico-religiosa não 
coincide as mais das vezes com a afirmação clara de um absoluto 
transcendente ou, quando isto acontece, nem sempre os 
procedimentos seguidos para afirmá-lo parecem filosoficamente 
aceitáveis.  
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O projeto mais consistente nos anos recentes de restaurar o 
pensamento metafísico, ainda que omitindo tal termo, para evitar 
mal-entendidos, é, sem dúvida, o sistema sistemático-estrutural do 
brasileiro Lorenz Puntel. Com notável originalidade e profundidade 
ele lança as bases dessa construção sistemática na obra “Estrutura 
e Ser”, seguida de “Ser e Deus”, ambas publicadas em alemão, 
respectivamente em 2006 e 2010. No último texto ele aborda 
explicitamente a problemática teológica, abrindo nova via de 
acesso racional à afirmação de Deus, mediante a reflexão sobre as 
modalidades de ser, necessário e contingente. Não adentrarei, 
contudo, este terreno trabalhoso, mas fértil, no qual se move com 
total desembaraço o professor Manfredo de Oliveira também 
presente a este encontro, capaz de indicar o percurso mais 
adequado de atravessá-lo até o fim. 

O acesso a Deus pela análise da experiência da transcendência 
do espírito 

De minha parte, para finalizar, apresentarei sumariamente o 
roteiro metafísico, mas não ontoteológico, de caráter bem mais 
modesto, que costumo seguir para reconhecer filosoficamente a 
existência de Deus. Ele começa com a análise da experiência da 
transcendência do espírito humano, na sua abertura para o ente no 
seu todo. Esta análise leva a uma conclusão paradoxal. O 
dinamismo ilimitado do espírito humano manifesta, por um lado, a 
aspiração por uma explicação plena e cabal da existência humana e 
da realidade no seu todo. Por outro lado, fica clara a incapacidade 
da razão humana de satisfazer tal exigência, já que, por sua própria 
natureza, ela tende sempre para mais, de modo que qualquer 
resposta alcançada, por mais abrangente que seja, revela-se 
insuficiente, enquanto ultrapassável. Em outras palavras, o espírito 
humano tende a um saber do fundamento último de toda a 
realidade, mas não é capaz de alcançá-lo por si mesmo. Diante de 
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tal situação podem considerar-se as seguintes possibilidades de 
solução, todas insatisfatórias. 

Tentativas insatisfatórias de resolver o paradoxo da razão 

A primeira hipótese seria instalar-se no paradoxo: não 
podemos suprimir a exigência de absoluto que se manifesta no 
pensamento, nem satisfazê-la.  É a posição de Kant na Crítica da 
Razão Pura. Entretanto, tal agnosticismo é em última análise 
insustentável, como reconhece o próprio Kant, já que com ele a 
razão renuncia à sua prerrogativa de entender o dado fundamental 
que experimenta em si mesma, i.e. a sua abertura ilimitada. Uma 
segunda hipótese equivale a eliminar o paradoxo no plano 
existencial, aceitando a irracionalidade e o absurdo da realidade no 
seu conjunto, proposta de A. Camus e, noutro contexto, de vários 
autores pós-modernos, como vimos. Ainda que não se possa 
afirmar a priori que a exigência de sentido própria da razão deva 
ser satisfeita, esta posição é existencialmente repugnante, 
enquanto significa a supressão de qualquer valor, de modo que os 
comportamentos humanos tornam-se todos indiferentes, levando à 
completa desumanização. A terceira hipótese consiste em eliminar 
o paradoxo através de um postulado ético, que atribui um sentido 
último à realidade, que justifique a práxis moral, de modo que a 
vida humana não se torne absurda. Esta solução, que tem algo a 
ver com o Kant da Crítica da Razão Prática, é também 
insatisfatória, seja porque corresponde a uma exigência de sentido 
não teórica, mas prática e existencial, seja porque por isso mesmo 
torna a existência de Deus teoricamente não necessária, mas 
apenas possível.  A quarta e quinta hipóteses pretendem eliminar o 
paradoxo no terreno da própria razão absolutizada, enquanto 
pretende dar por si mesma uma resposta cabal à questão do 
sentido, quer por um fundamento imanente à realidade humano-
mundana, como a própria razão, ou a vontade ou a própria 
matéria, quer pela afirmação de uma realidade transcendente. 
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Além de seu caráter ontoteológio, ateu, num caso, teísta, no outro, 
ambas contradizem a experiência  básica da finitude da razão.  

O que têm em comum as tentativas descritas é a pretensão 
racionalista a um saber absoluto, i.e. a uma explicação exaustiva da 
totalidade do ser. É o que acontece diretamente com a tentativa de 
pôr um fecho definitivo no sistema racional de compreensão da 
realidade com a afirmação de um absoluto imanente (4ª hipótese) 
ou transcendente (5ª hipótese) ao mundo. O mesmo vale do 
reconhecimento da incapacidade da razão de responder à pergunta 
fundamental (1ª hipótese). Esta modéstia agnóstica é no fundo a 
contrapartida da pretensão de obter uma resposta plenamente 
cabal à questão do sentido, certamente inalcançável. Mesmo a 
afirmação da irracionalidade da realidade resulta de uma exigência 
excessiva de racionalidade: não conseguindo compreender 
exaustivamente a realidade, a razão a declara incompreensível em 
si mesma, i.e. sem sentido (2ª hipótese). Mas também, o recurso a 
uma opção existencial pelo sentido como garantia da moralidade é 
consequência da decepção ante a incapacidade da razão teórica de 
dar a explicação total da existência (3ª hipótese). 

A renúncia à pretensão de um saber absoluto 

A solução que se oferece para sair do impasse estéril ao qual 
ela se condena na sua presunção de abranger o todo, será então 
relativizar a própria razão e descobrir por trás da exigência de 
absoluto que se manifesta no seu exercício um apelo a ultrapassá-
la. O dilema é resolvido na medida em que ela renuncia à sua 
absolutização, i.e. à pretensão do saber absoluto, seja como ideal 
impossível da razão (1ª, 2ª e 3ª hipóteses) seja como sua meta e sua 
plena realização (4ª e 5ª hipóteses). Neste sentido o paradoxo em 
que culmina a via ascendente da razão em busca da explicação 
absoluta da realidade transforma-se em mistério. De fato, ao 
mostrar-se incapaz de captar o sentido último da realidade, a razão 
é convidada a reconhecer que o absoluto, que desponta na nossa 
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autoconsciência, mas não pode ser abarcado por ela, situa-se para 
além dela mesma e de sua compreensão. Em outras palavras: um 
Deus verdadeiramente transcendente não pode fazer parte de um 
sistema de explicação da realidade, nem mesmo como seu 
fundamento, porque todo sistema é necessariamente finito, sujeito 
assim a uma dialética de abertura e fechamento. De fato, o pensar 
enquanto pensar é autossuficiente e autofundante. Exposto 
continuamente à tentação de ser como Deus, ele tende a dar a 
razão de tudo e assim a fechar-se na sua ambição de completude e 
coerência total. Mas é justamente o confronto com Deus que dá ao 
pensamento a sua abertura, enquanto questiona e relativiza a sua 
elaboração sistemática. À medida que o pensamento pensa o seu 
limite e a liberdade se realiza como resposta a um chamado, o 
sistema deve negar-se enquanto sistema acabado. O 
reconhecimento de Deus garante assim a impossibilidade do 
fechamento coerente do sistema, por mais abrangente, totalizante 
e ilimitado que ele seja. Sendo assim, o absoluto transcendente não 
vem pôr o fecho da coerência total à construção teórica da razão. 
Ele não concede absolutamente nada ao desejo de um saber 
absoluto. Sua aceitação não implica o acabamento perfeito do 
saber, mas, ao contrário, a negação deste acabamento. 

Conhecimento de Deus como re-conhecimento de sua 
manifestação ao espírito humano  

Recusar a pretensão da razão a uma explicação global da 
realidade não significa, portanto, barrar o acesso do pensar 
humano a Deus. A atitude verdadeiramente racional, i.e. fiel à 
experiência que a razão faz de si mesma, consiste em assumir a 
dialética constitutiva do sistema do saber, afirmando, ao mesmo 
tempo, a sua finitude e a sua abertura para um absoluto mais 
além da própria razão. É o que tentaram fazer os grandes 
filósofos, como p. ex. Platão, falando do “bem para além de 
qualquer essência” (agathon epekeina tes ousias), e, em outros 
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termos, S. Anselmo, S. Tomás de Aquino e o próprio Kant, 
distinguindo entre o “uso (meramente) regulativo” da ideia 
transcendental e os conceitos objetivos do entendimento. Trata-se 
da afirmação de uma realidade distinta e superior à realidade 
humano-mundana, mas atingida na experiência dessa mesma 
realidade. Com efeito, como se viu, em virtude de seu dinamismo 
ilimitado, o espírito humano, que é essencialmente finito, tende a 
superar tudo o que atinge no pensamento e desejo num 
movimento para um todo que não é capaz de abarcar. Neste 
sentido ele faz permanentemente, de modo implícito, a 
experiência negativa do mais do que ele mesmo, como o que de 
cada vez e definitivamente lhe falta atingir por si mesmo. 
Reconhece, portanto, que a claridade de seu saber, por mais que 
se estenda, está envolvida pela obscuridade de um mistério que 
não é capaz de penetrar. Desta maneira, o ser humano é levado a 
reconhecer também que o seu movimento ascensional não é algo 
primeiro e originário, mas se realiza como acolhida de um dom, 
do sentido e verdade que se lhe oferecem. O chamado divino está 
inscrito no próprio espírito humano. O dinamismo peculiar ao 
espírito humano é propriamente resposta ao apelo e atração 
divina, à sua palavra criadora, resposta livre, que pode abrir-se ao 
mistério que o supera, ou fechar-se numa autossuficiência 
enganadora. Com efeito, se existe, Deus, como tal, não pode ser 
resposta a uma pergunta ou aspiração humana. Enquanto 
absolutamente primeiro, ele tem toda a iniciativa no diálogo com 
o ser humano. Importa, portanto, re-conhecer a presença 
fundante de Deus, acolher no pensamento e na liberdade a sua 
manifestação no mistério de nossa experiência existencial. Não se 
trata de um fundamento posto pela razão em resposta à sua 
exigência de sentido. É um Deus, que funda sim o espírito 
humano, o qual reconhece a sua própria dependência na 
experiência da manifestação divina, um Deus   acolhido na 
gratidão como presente gratuito, não exigido para a satisfação de 
nossas necessidades ou plenificação de nosso ser. Portanto, um 
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Deus não utilizável, que realiza e salva o ser humano justamente 
na medida em que este, renunciando a dispor dele como meio em 
seu proveito, a apoderar-se dele pelo saber ou pelo querer, volta-
se para ele na gratuidade da adoração de seu mistério, na 
admiração de sua grandeza, no louvor de sua beleza, no serviço de 
sua glória. 

 

Características da experiência do absoluto transcendente 

Não é possível no momento senão ressaltar brevemente as 
características do reconhecimento do absoluto transcendente que 
acabamos de descrever por uma análise fenomenológica que 
explicita a experiência da transcendência do espírito. Trata-se de 
um conhecimento experiencial, intuitivo, não fruto de um discurso 
demonstrativo. Não, porém, de uma experiência direta, já que o 
absoluto transcendente não cabe no campo da experiência 
humana. Qualquer tentativa de concebê-lo desta maneira 
equivaleria a suprimir a sua absoluta transcendência. O que é 
diretamente intuído é o próprio espírito humano. É na experiência 
de sua incapacidade de autofundar-se que a autoconsciência finita 
percebe a fonte absoluta do sentido. Este autorreconhecimento 
implica um saber sobre sua determinação prévia por um Outro, do 
qual ele se experiencia como dependente, ou seja, como dom. 
Assim o espírito se torna explicitamente consciente de um Mais do 
que ele mesmo, que o saber em sua deficiência constitutiva não 
consegue alcançar em si mesmo. Enquanto se dá na experiência do 
próprio espírito humano, o reconhecimento do absoluto tem um 
caráter também simbólico. Na sua abertura ilimitada o espírito 
humano evoca o seu fundamento infinito e a ele remete, 
apresentando-se como imagem do absoluto, a expressão finita de 
sua infinitude. 
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Por outro lado, o reconhecimento do absoluto divino, na sua 
relação constitutiva com o espírito humano, corresponde a uma 
adesão pessoal e livre.  Com efeito, o ser humano pode ficar surdo 
ao apelo misterioso e criador que ressoa no mais íntimo de seu ser. 
O reconhecimento do mistério absoluto não se impõe 
automaticamente com a necessidade própria das verdades 
particulares e meramente objetivas. Tampouco requer um influxo 
da vontade que leve o intelecto a suprir a falta de evidência na 
escolha entre a afirmação e a negação de Deus. Implica, ao invés, a 
atitude existencial de verdade para consigo mesmo na renúncia à 
autossuficiência e no reconhecimento de uma realidade 
transcendente e fundante. Trata-se, portanto, da liberdade na sua 
dimensão constitutiva e fundamental como abertura do espírito à 
totalidade do ser que o ultrapassa. Uma vez que se configura 
livremente de acordo com a verdade de seu ser, o espírito humano 
percebe com evidência sua relação com o absoluto. Esta evidência 
corresponde a uma intuição intelectual de cunho pessoal, ou seja, 
dependente das disposições de cada um. Contudo, ela não tem 
nada de subjetivo, enquanto faz ver a quem se abre ao todo, o que 
realmente é. Não equivale, portanto, a uma decisão arbitrária, a 
um salto no irracional, mas é de natureza suprarracional, enquanto 
expressão de uma racionalidade superior, não discursiva ou 
inferencial. É a própria razão que admite por uma evidência 
intuitiva de caráter experiencial  que a exigência de absoluto, que 
ela descobre em si mesma, sem conseguir satisfazê-la, aponta para 
algo superior a ela mesma. A razão reconhece assim que a 
realidade tem um sentido, cuja fonte, porém, é o absoluto 
transcendente. O sentido último não é dado pela razão, não está 
contido nela, nem pode ser captado por ela, embora seja o que lhe 
permite descobrir o sentido (parcial) das coisas, ao abri-la para a 
totalidade do ser. 
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Conclusão 

Para entender o alcance da análise da experiência da 
transcendência do espírito humano aqui realizada, é importante 
ainda distinguir os seguintes níveis de consciência da presença 
fundante de Deus no íntimo do espírito humano. Em primeiro 
lugar, a própria experiência da transcendência, constitutiva do 
espírito humano enquanto tal, a experiência do mistério de nossa 
existência, que implica também a experiência indireta de Deus 
como absoluto transcendente e fonte última do sentido que a razão 
não é capaz de dar por si mesma. Esta experiência de Deus pode 
permanecer meramente implícita enquanto o ser humano não a 
reconhece, deixando de abrir-se para o horizonte global de sua 
existência. A experiência religiosa, ou a fé própria de toda atitude 
religiosa autêntica, consiste, por sua vez, na consciência reflexa 
mas espontânea da presença fundante de Deus no mistério da 
existência humana. Tal consciência traduz-se em diferentes ideias 
ou representações da divindade e nas práticas respectivas, 
enquanto expressão categorial da experiência de Deus constitutiva 
do espírito humano. Temos, finalmente, a reflexão teórica e 
sistemática sobre a experiência da transcendência, ou seja, a 
investigação filosófica aqui sumariamente proposta. Esta 
justificação racional, como se viu, não tem o caráter de uma prova 
estrita, consistindo antes numa análise fenomenológica como 
desdobramento e explicitação discursiva da evidência originária da 
experiência da transcendência do espírito que sustenta a fé 
religiosa autêntica. 

Com esta proposta pretende-se não só exemplificar as 
possibilidades atuais de um pensamento metafísico, que escape à 
pecha de ontoteológico, mas também comprovar as teses 
inicialmente apresentadas sobre a essência do fenômeno religioso e 
a verdade do referente da experiência religiosa, bem como as suas 
consequências na avaliação das expressões ambíguas do atual 
retorno à religião. A exposição feita, sujeita sem dúvida a toda sorte 
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de questionamentos, comprova o retorno tanto à metafísica como à 
religião no mundo de hoje. Mas, ao mesmo tempo, evidencia a 
ambivalência de suas expressões. Compete-nos, mediante a 
avaliação crítica desse fenômeno, promover o pensamento lúcido 
do transcendente divino e a atitude autêntica para com ele quer na 
filosofia quer na religião.  



 
 
 
1 
 

Fe y filosofía: 
Hermenéutica a la experiencia de la fe 

 
Rodrigo Pulgar Castro1 

 
 
1 La invitación a pensar lo religioso 

 
¿Cómo poder comprender el significado de la religioso en 

cuanto experiencia sin caer en redes deductivas que se construyen 
en base a dogmas y, por tanto, como hacerlo respetando la 
experiencia religiosa en el entendido que es un acto vital primario 
singular? Responder respetando el sentido original del acto de 
creer significa que epistémicamente hay un develamiento del valor 
de lo religioso como una situación atada a la teleología de la vida 
humana. Es evidente, pero lo valioso no está en lo evidente, sino en 
la aventura de atreverse a pensar la religión en un tiempo secular.  

No es de extrañar que la secular como realidad convoque a 
reflexionar la religión. El tema lo anuncia Eugenio Trías en su libro 
cuyo título Pensar la religión:  

 
Si hay un tema relevante en este fin de milenio, éste es, sin duda, 
el religioso. La religión vuelve e estar de actualidad después de dos 
siglos en los cuales parecíamos asistir a su declive irreversible. 
Lejos de ser un factor cultural en retroceso parece hallarse, hoy, en 
primer plano de los asuntos mundiales (1996, 13) 

 
                                                 
1 Universidad Concepción/Chile 
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Seguir la invitación de Trías es una tarea impostergable 
puesta a la filosofía. Sin embargo, para enfrentar la pregunta por el 
significado de la experiencia religiosa, hay que cuidarse de tener en 
consideración lo que Habermas señala sobre la responsabilidad 
epistémica en especial del creyente en un tiempo en donde el 
secularismo es, al menos en occidente, lo que ordena las cosas. En 
modo sintetico, (no es el lugar para reproducir en totalidad el 
texto), para Habermas son tres imperativos o exigencias a 
considera como criterios para el saber del hecho religioso en la 
actualidad:  

 
actitud epistémica hacia otras religiones y visiones del mundo 
que les son extrañas y con las que se topan dentro del universo 
de discurso ocupado hasta entonces por su propia religión (…), 
una actitud epistémica hacia la independencia del conocimiento 
secular y hacia el monopolio del saber socialmente 
institucionalizado de los expertos científicos (…),una actitud 
epistémica hacia la primacia de la que gozan también las razones 
seculares en la arena política. Y esto sólo se logra en la medida 
en que dichos ciudadanos incorporen de una manera el 
individualismo igualitario del derecho relacional y de la moral 
universalista en el contexto de sus propias doctrinas 
comprehensivas (HABERMAS, 2006, p. 144-145). 

 
Pero ¿cómo es posible cumplir tales exigencias? La respuesta 

pasa, dira Habermas, por la autorreflexión como modo de proceder 
en la determinación de las epistemes, único mecanismo que 
permite dialogar con otros modelos doctrinales e incluso lo que 
proviene de la ciencia y la técnica. Al respecto, y sin pretensión 
alguna de examinar a fondo este punto:  

 
Es un síntoma del avance de los efectos tecnocientíficos en lo que 
refiere a pensar de nuevo la naturaleza humana, asumir que las 
interrogantes del espectro vital proceden, en su mayoría, de 
situaciones vinculadas al lugar de privilegio que hoy ocupa la 
tecnociencia en la vida cotidiana, al punto de que este hecho 
convierte en certeza el que tanto la ciencia como la técnica se 
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posicionen como instancias que obligan a preguntar éticamente 
por el significado de novedad que tiene para la realidad (persona 
y cosas) cada avance práctico de la razón (Pulgar, 2017, p. 26).  

 
Es ciertamente iluminadora la recomendación de Habermas. 

En nuestro caso hacemos una opción hermenéutica para proceder, 
pues ete trabajo es, por sobre todo, una lectura filosófica al modo 
de aventura que pretende avanzar superando las barreras propías 
y las ajenas, duda incluida y dogmas añadidos. Además, por ser 
hermenéutica, el estudio implica reconocer como una condición 
base interpretativa el fenómeno religioso en cuanto experiencia. 
Por ello se propone un criterio que se comporta, en este caso, como 
principio interpretativo que, por cierto, no se agota en la 
decripción del hecho religioso, sino que por el solo hecho de ser 
hermenéutica es parte de un proceso inagotable, puesto que enfoca 
al develamiento del sentido interior de lo investigado, y tal como se 
traduce en la respuesta de Gadamer de Grondin sobre el sentido 
unversal de la hermenéutica: “verbum interius” (GRONDIN, 1999, 
p. 15). Definición más clara aún cuando de lo religiosos como 
materia a interpretar se trata. Que hable aquí Ricouer sobre el 
sentido procedimental de la hermenéutica:  

 
(…) el discurso religioso no carece de sentido. dicho de otra 
manera, vale la pena examinarlo pues algo se dice en él que no 
se dice en otras modalidades del discurso (…). En términos 
positivos: el lenguaje religiosos es sensato, posee un sentido, al 
menos para la comunidad de fe, cuando lo usa para 
comprenderse a sí mismo o para hacerce comprende por un 
auditorio extraño (RICOEUR, 2008, p. 51),  

 
La escenografía de lo religioso, en cuanto sujeta a la 

hermenéutica, implica reconocer que lo religioso es una 
experiencia que va más allá de la contingencia, por tanto, es un 
despliegue de la comprensión que cubre de la inmanencia de la 
existencia a su trascendencia. Esto supone inclinarse al hecho 
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metafísico que explica en última instancia el ser de la existencia. 
Causa suficiente para entender que el mejor modo de leer lo 
religioso es hermenéutico. Así desde una consideración epistémica 
de la experiencia religiosa, el primer paso es la aceptación de la 
indigencia como algo que identifica al sujeto cuya existencia se 
construye desde lo religioso. El valor de la aceptación es una puerta 
a entender que la indigencia es una situación antropológica; en 
propiedad de aquello, se puede conducir el movimiento epistémico 
preocupado de resolver el tema del sentido de la vida y en donde lo 
religioso parece cumple una función de respuesta. Inseparable de 
la indigencia es la presencia de un tema de contingencia que hay 
que considerar como es la realidad del secularismo. 
 
2 El silencio 

 
El resultado práctico del secularismo, al menos en occidente, 

es más silencio sobre la fe. Olegario González de Cardedal dira que 
el efecto es “Silencio, ausencia, eclipse, muerte de Dios. Cada una 
de ellas remite a una órbita de pensares, sentires y experiencias 
históricas, pero todas concuerdan en afirmar la retirada de Dios de 
la conciencia de los hombres” (DIOS, 2004, p. 69). Lo cierto que 
nuestro tiempo por el imperio secular privilegia cuidarse de dar 
explicación de los elementos que componen la opción de fe. Sin 
embargo, este mismo tiempo secular acaba por dar vida al deseo 
de revitalizar lo más singular del acto religioso, esto es: vivir el 
recogimiento, es decir, vivir el silencio propio de un talante 
creyente sin la necesidad de dar cuenta a otros de aquel aspecto 
que hace del sujeto creyente un ser original.  

¿Por qué el silencio? Es paradigmático que se busque el 
silencio a fin de evitar escuchar al otro o, simplemente, por el 
deseo de aislarse del ruido ambiente. Lo singular del asunto es una 
paradoja explicada en el hecho que el silencio es consustancial al 
escuchar. De suyo, todo dialogo se articula desde el silencio. 
Resulta ser que el silencio es el que vuelve real la convivencia 
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humana; ejemplos son la ética, la política, la religión entre otras 
situaciones que, y en la medida de vivenciar el encuentro, permiten 
hablar efectivamente de humanidad. Pero ¿por qué el silencio es la 
llave del encuentro y desarrollo de lo propiamente humano? La 
situación se explica por una situación cotidiana que es la siguiente: 
en cada acto de contacto con cosas y personas está implícito el 
hecho que el valor referencial del lenguaje de contacto requiere del 
silencio a fin de dejar o permitir que personas y cosas se muestren. 
Esto significa que el contacto vital con las cosas es, en su mayor 
expresión, mudo. Cada ser que puebla el habitad normal, el del día 
a día, pide para su plenitud darse a conocer a otro que en actitud 
de respeto -algo propio de la acogida- aguarda el total 
descubrimiento de aquello que solicita atención desde una actitud 
que deja hablar. Y el ¿hablar mismo? No es un simple gesto de 
comunicar algo, en lo más profundo significa dejar que la intención 
de desocultar se realice. En este sentido, el hablar y el escuchar son 
cómplices del mismo proceso: develamiento de una realidad 
humana conquistada a veces a martillazos o a veces atisbada entre 
los diversos pliegues de la existencia, es decir, en el conjunto de 
experiencias vitales conectadas en un fondo de intención común o 
simplemente único que es el hecho de convertirse cada ser hombre 
en ser humano. Lo evidente es que sin silencio que acompañe los 
procesos de acercamiento en la cotidianidad, no hay develamiento 
del sentido de la realidad y menos cuando la realidad que se 
pretende aprehender es lo sacro.  

Por lo mismo es llamativo que en un ambiente marcado por 
el progreso del secularismo, algo permanezca en la esfera de lo 
incognoscible por la razón científica. Lo dice entre líneas María 
Zambrano:  

 
La razón despegada de la vida ha corrido durante siglos por su 
mundo, conquistado mundo de las abstracciones. Mas entre 
nosotros la mente no ha sido despegada de las cosas, de la vida, 
por violencia alguna, por apetito alguno de poder y la vida ha 
triunfado siempre (1977, p. 163).  
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En este contexto el silencio como expresión y búsqueda del 

recogimiento cobra mayor valor. Cierto que el texto de Zambrano 
no identifica de modo directo el tema de lo religioso, pero es útil 
para plantear que el tema no pierde actualidad filosófica. Además, 
mientras exista la pregunta por el sentido de la existencia Dios será 
siempre una realidad que incordia, al punto que sus efectos lo 
seguimos viendo en la estética, la ética, la política. En este último 
caso la muestra es diaria: no son escasos los conflictos que tienen 
un componente religioso, (o al menos sirven de argumento para 
dar legitimidad a ciertas acciones, o como excusa para el atropello 
de ciertos derechos: Medio Oriente, el Asia son lugares en donde 
proliferan acciones de este tipo).  
 
3 Pensar lo religioso en el secularismo y la variable de la 
confianza 

 
Pensar lo religioso -asunto que incluye pensar Dios como 

materia, pues no se puede obviar que el concepto de Dios no es 
insensible a los cambios en la cultura-, en una realidad descrita 
como secular y cuya denominación ideológica se identifica como 
plural, tolerante y con intenciones ecuménicas no sólo entre 
diversas formas de vivir la fe, sino también respecto de quienes 
niegan, exige que quienes creen en una forma religiosa encuentren 
una vía epistémica adecuada a la complejidad del encuentro con 
otras formas de significar la existencia. En el sentido 
habermasiano, el secularismo lleva a que el conjunto de resultados 
que en ese contexto se dan puedan caracterizarse como vitales. Por 
ello Habermas tienen razón, ya que ahí se destacan precisamente 
por su variedad. Lo claro, entonces, que lo secular permite la 
muestra de originalidad, siendo así resulta válido todo discurso que 
de sentido a la existencia. Bajo este modo comprensivo, es valido 
calificar la realidad armada por el secularismo como una especie de 
polifonia-vital; polifonia que da razón de la armonía social, pues da 
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cuenta de un hecho práctico: existe la convivencia de diversas 
opciones de sentido en una realidad espacial que las reune en un 
tiempo determinado. Así lo singular de la polifonía vital es que -y 
más bien por defecto- permite comprender existencialmente el 
valor de la sentencia de Karl Jaspers sobre el acto de creer; 
sentencia que Remolino Vargas sintetiza del modo que sigue: “la fe 
no puede ser alcanzada por nuestro esfuerzo, ni obtenida por la 
fuerza de una argumentación” (1972, 34), en el fondo habla de la 
opción de creer que la existencia se define en su significado por 
una realidad que la trasciende, y que cuanto opción se acepta 
vivirla en un ambiente secular; aceptación que viene a resultar 
clave para la posibilidad de vivir la apertura a otras realidades 
comprensivas que participan de la vida en la ciudad. Esto equivale 
decir que es gracias a la experiencia secular que el ecumenismo se 
da en su plena manifestación.  

Aclarado el punto de lo secular como instancia de posibilidad 
de la polifonía-vital, lo que sigue refiere a la comprensión del 
significado de la experiencia religiosa. El tema nos obliga a mirar el 
relato de la experiencia como puerta a una realidad en donde están 
los elementos que componen el coloquio Dios-sujeto. La razón de 
elegir este principio hermenéutico, es por pensar que es condición 
del filosofar sobre lo religioso el diálogo que se construye en el 
contexto prestado por una comunidad plural (por tanto, secular). 
Este modo de proceder tiene la ventaja que visibiliza lo esencial de 
la fe enmarcada en una dinámica que descubre el valor de la 
alteridad para la construcción de la persona de fe. La alteridad 
refiere de modo necesario a la presencia de un otro que se revela 
de continuo para alguien que sale a su encuentro. Piénsese que este 
otro no es un otro cualquiera, sino un punto de inflexión y, por 
ende, de reflexión que se devela en el proceso de caminar en la ruta 
comprensiva sobre el significado de creer que –y en cuanto 
acontecer entre dos- refiere en esencia a una experiencia que 
consiste en salir al encuentro de alguien o algo en quien se confía a 
veces sin necesidad de prueba (Evangelio).  
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El encuentro mismo se inicia al momento que se manifiesta 
la disposición humana de abrirse a vivir la experiencia de fe. Pero, 
¿cuál es la condición para vivir la experiencia de fe? La confianza, 
pues sin confianza no hay experiencia de apertura posible.  

Se reconoce que uno de los factores más queridos a la hora 
de construir una relación con persona o institución humana es la 
confianza. Vista en sí misma, refiere a un sentimiento que está a la 
base de un acto comunicativo, comportándose en la práctica como 
sentimiento practico de apertura a otras realidades que invitan ser 
conocidas. Bajo este entendido se podría establecer el paralelo con 
el principio de la libertad en su significación de apertura y en su 
sentido referencial que reconoce a la persona siempre como fin 
nunca como medio según la enseñanza kantiana. Imprescindible, 
por tanto, es el hecho que se la entienda al modo de una virtud 
humana, ya que participa del proceso de humanización que 
dignifica tanto a quien confía como en quien o en quienes se confía.  

Caminar sostenido en la confianza tiene el efecto de 
desplegar su influjo en un horizonte vital que contamina 
positivamente a quienes son sus depositarios, vale decir: sujetos 
que construyen la comunidad humana. Realidad caraterizable 
como vital a razón que reune la condición de vivir humanamente; 
vivir que: 

 
tiene un significado bien preciso, por lo menos para la filosofía 
del espíritu: significa vivir bajo condiciones en las que el ser no 
está aplastado por el peso de la zozobra, en las que se puede 
desarrollar una conciencia que no sea sólo conciencia de sí 
mismo sino también de otros y también de la realidad que 
trasciende esa antítesis (1967, p. 72).  

 
Todo este material espiritual es descubierto en un diálogo 

armado en la confianza. Su influencia alcanza al tiempo común, 
lugar y cosas que componen las circunstancias desde las cuales 
cada uno construye su historia que nunca es puramente de uno 
sino de varios. De ahí que se entienda que la confianza sólo se 
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mantiene, y crece, en la medida que se cumplen las expectativas 
puestas en uno. Siendo entendida de este modo, se puede, nos dirá 
Victoria Camps (2011), relacionar la confianza con la 
responsabilidad. Camps ve en ella ciertas condiciones que la 
certifican, por ejemplo: no defraudar la palabra que habla de 
acogida.  

Confiar en Dios “significa esperar una redención que 
ninguna realidad humana puede proporcionar” (CAMPS, 2011, p. 
194). Sabido es, por tanto, que la fórmula de fe remite a la gracia, 
su explicación y canalización dentro de tantas otras materias 
observadas como misterios e indescifrables desde una lectura que 
quiera ver en ello objetividad. En ello se concentra la confianza, 
pero como se precisa comprenderla existencialmente en un 
entorno histórico con características complejas -hoy nada de la 
realidad se explica desde sí misma sólo se entiende en vínculo 
relacional con otras realidades, en particular en un mundo secular 
globalizado- se confía en las instituciones religiosas. Estas se 
presentan en sus relatos como el lugar o depósito efectivo de la 
confianza. De ahí que en cuanto aceptada y adscrita a aquella, la 
persona acepta que las instituciones son las adecuadas para 
canalizar los mecanismos comprensivos de la esperanza que lo 
anima. Por ello en las instituciones de este tipo la persona deposita 
muchas de sus expectativas y en sus líderes la personalización de 
aquello. Pero ¿qué ocurre si todo aquello se ve traicionado por un 
acto individual o colectivo? Sucede, simplemente, que desaparece 
la confianza y aflora su contrario el temor, el miedo. Camps 
citando a Spinoza dirá que “el miedo es un efecto triste, la 
esperanza es una alegría” (2011, p. 193). Ya antes Aristóteles en la 
Retórica, había indicado dice que la confianza es opuesta temor; 
ella –en sentido simple- es una esperanza acompañada de fantasía 
sobre que las cosas que pueden salvarnos están próximas y, en 
cambio, no existen a están lejanas las que nos provocan temor. De 
esta forma la fe resulta ser un movimiento excéntrico si cabe tal 
calificativo; movimiento del tipo que engendra palabras adecuadas 
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a la esperanza. Así cuando falla la esperanza se instala la 
desconfianza. No son meras palabras, son construcciones de 
realidad que encapsulan las relaciones. Sin confianza no hay 
diálogo, pues no existe reconocimiento del otro, en su causa está el 
huir de la memoria o al menos esconderla, tacharla como invalida 
ya que respondería a la suma de constructos propios de la 
imaginación sin fuente de realidad. La consecuencia es la 
calificación del narrador como persona no confiable, no creíble. Si 
es así, ¿qué sucede con la institucionalidad que sostiene la tradición 
de fe al amparo de la confianza?, el juicio es condenatorio y, ¿no es 
esto una explicación de la raiz del ateismo contemporáneo? Lo 
cierto que en la excentricidad del movimiento verbal que habla de 
fe no hay pruebas, y sin pruebas -cuestión que es una exigencia de 
lo secular- se expone lo contrario a la fe: miedo, persecución, 
descrédito, poder, abuso, egotismo diría el heterodoxo Unamuno, 
ceguera, silencio.  

No hay mayor frustración que la que tiene por efecto la 
desesperanza, pues es del tipo que fecunda al momento de 
invalidar el testimonio de quienes hacen acto público de su fe. Sin 
embargo, no se puede obviar que el tiempo presente en cuanto 
tiempo del acto declarativo de la fe, es a la vez el punto de 
encuentro de lo pasado y lo de que viene. El presente tiene la 
facultad de permitir interpretar el significado de lo vivido y 
proyectar futuro. En ello no existe determinismo, existe libertad 
puesta en ejercicio por y desde la memoria.  

Retomado el sentido de la confianza, y en meridana 
propiedad de su inteligencia, es plausible iniciar el proceso de 
pasar de la simple intencionalidad y reconocimiento del otro a la 
búsqueda del significado de la contemplación y meditación sobre 
los elementos que envuelven el relato de fe. Los dos conceptos son 
fundamentales. Entre ellos hay un vínculo hermenéuticamente 
dinámico. Ambos, por tanto, son vivenciados por la persona como 
la llave de acceso a la matriz del significado de la fe.  
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¿Qué podemos decir del significado de contemplación? La 
literatura nos informa que la contemplación es originariamente 
visión, por tanto, teoría. En su sentido primario contemplar es 
prestar atención, cuidar de, vigilar a, observar. Sin embargo, en la 
actualidad se ha producido entre teoría y contemplación cierta 
distancia manteniendo algunos matíces comunes. Donde radica la 
diferencia es en el hecho que la teoría en cuanto contemplación 
desmenuza explicativamente lo contemplado. Y entonces, ¿en este 
territorio de lo contemplado de lo que se cree, qué se entiende por 
meditación? La meditación lleva a tener que aceptar una seríe de 
puntos interconectados que encuentran su legitimidad en el origen 
de la narración creyente, a raíz que se trata de un tipo de narración 
cuya característica refiere explícitamente a un diálogo cuyo sentido 
se logra descubrir en un movimiento del tipo intersubjetivo, es 
decir, en uno que se va construyendo siguiendo la marcha de una 
conversación dada en un espacio de intimidad entre dos o más 
entidades existenciales, que en este caso son Dios y la persona que 
lo es en cuanto se abre a la figura de lo divino. Estas dos entidades 
existenciales necesariamente –eso sí- deben compartir una misma 
base comprensiva inicial en donde al menos uno (la persona 
receptiva) la denomina fe, y que por ejercicio práctico, es decir: 
vivirla, redunda en una intencionalidad epistémica sobre el 
significado de la existencia para cada parte que compone el diálogo. 
Así es cómo el coloquio intersubjetivo se legitima desde la apertura 
que es la condición base para entender el acontecer de Dios en el 
sujeto. De esta forma, y en la medida que la relación Dios-sujeto 
posee la característica de ser íntimamente intersubjetiva, se espera 
que cada experiencia permita descubrir la novedad del hecho 
creyente para el sujeto que además se exige creer (lo acepta como 
una condición a priori sostenida en la intuición que efectivamente 
es así y no de otro modo). 
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4 ¿Qué es creer? 

 
Al momento que se supera el territorio de lo que la razón 

declara controlar, inmediatamente se ingresa en el continente del 
misterio que entendemos aquí siguiendo la distinción de Gabriel 
Marcel (1953) como una experiencia que es realmente indudable y 
que escapa, por principio, a ser reducida a objeto publico para un 
sujeto universal; el sujeto y el objeto se interpenetran y no pueden 
ser separados, son constituyentes implicados mutuos. Con tal 
situación aceptada, no cabe otra cosa que valorizar la realidad del 
misterio por la inclinación de aceptarlo. Ante este hecho la razón 
podrá decir algo sobre esto, pero solamente podra hacerlo si 
mantiene la inclinación al hecho religioso; en caso contrario, 
sucede que traiciona el sentido del continente revelado. Pero 
dejemos de lado esta situación y aboquémonos a lo que importa 
como es mostrar que desde el momento que existe una apropiación 
de los acontecimiento por medio de la fe, resulta inevitable colegir 
que existe verdad en la intimidad del diálogo. Es plausible sostener 
que la hipótesis es hermenéuticamente válida por su pertinencia, al 
punto que si efectivamente se da en la realidad –este sería el marco 
de su prueba- es posible observar que trata de un tipo de verdad 
que remite a un descubrimiento de algo que resulta ser esencial a 
la existencia del sujeto-persona-creyente. Ademas, que sólo por el 
hecho de vivir la disposición a creer se hace realidad ir más alla de 
la frontera de lo real conocido por la razón. Al respecto Welte en su 
texto ¿Qué es creer?, (1984, p. 26), indica bien que por esta 
disposición “avanzamos continuamente más allá de nosotros 
mismo y de nuestro campo de operaciones”. Pues bien, cuando el 
fenómeno de experiencia religioso-existencial ocurre, se está en la 
órbita en donde la fe es la que entrega sentido y comprensión 
respecto de la intimidad y ser del misterio de Dios, pues, y por mor 
de tal acontecer, “lo sagrado será asumido como el lugar de donde 
emerge la relación del ser humano con el misterio que envuelve su 
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vida” (MARTÍN VELASCO, 1992, p. 19). Éste en páginas posteriores 
escribe: 

 
Lo sagrado designa, (…), el ámbito en el que se inscriben todos 
los elementos que componen el hecho religioso, el campo 
significativo al que pertenecen todos ellos; lo sagrado significa el 
orden peculiar de la realidad en el que se inscriben aquellos 
elementos: Dios, hombre, actos, objetos, que constituyen las 
múltiples manifestaciones del hecho religioso. Tal orden de 
realidad no existe separado del hecho religioso como una parte 
del mismo, pero sin referencia a ese orden de realidad ninguno 
de los elementos del hecho religioso será religioso (2006, p. 87-
8) 

 
La advertencia es clara, refiere a un universo de composición 

intersubjetiva sin la cual la experiencia religiosa no sería posible, ya 
que por esta vía logra apropiarse del sentido interior del misterio 
bajo la condición primaria que es aceptar salir de sí mismo al otro. 
En sentido estricto este modo de la trascendencia es intersubjetivo; 
modo que se inicia al existir por parte del sujeto de fe el arrojo de 
experimentar la intimidad del misterio por causa de sí, es decir, 
para tener la comprensión del sentido mismo del creer. De esta 
forma el acto de creer es un acontecimiento de corte existencial 
ubicado a la base de una experiencia de descubrimiento de una 
realidad inserta en la misma disposición por avanzar en territorios 
que el campo natural, racional instrumental al modo weberariano 
no ve, pues tal tipo de razón no reune la condición previa que 
consiste en creer que es posible tal realidad. Se trata, en el fondo, 
de hacer caso del hecho que el fenómeno de experiencia religiosa 
pide la condición de la apertura para la aprehensión de la 
existencia del misterio. 

Es evidente que en la actitud de creer nacida a veces del 
simple anhelo por querer la existencia de Dios, persiste el deseo de 
ver que es un suceso que tiene su raíz en el amor. Un teólogo como 
Antonio Bentué, citando al sufí andaluz Ibn Arabí, escribe:  
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Hubo un tiempo en que yo censuraba a mi prójimo cuando su 
religión era distinta de la mía. Ahora, en cambio, mi corazón 
acoge a toda forma: prados para las gacelas, claustros para los 
monjes, templos para los ídolos, kaaba para los peregrinos, 
tablas de la Ley, Libro del Corán. Mi religión es el Amor, 
dondequiera que éste se encuentre” (2004, p. 32).  

 
Lo mismo Miguel de Unamuno lo redacta así: “El amor nos 

hace creer en Dios, en quien esperamos, y de quien esperamos la 
vida futura; el amor nos hace creer en lo que el ensueño de la 
esperanza nos crea” (1983, p. 241). Con el reconocimiento del amor 
resulta asequible el ingreso a una inteligencia del dialogo Dios-
sujeto, y en donde el coloquio es existencial y dialéctico. El efecto 
de esta dialéctica lleva directamente a una línea comprensiva sobre 
el vivir existencialmente la fe. Ambito vital que, si se comprende 
bien, informa a la inteligencia el valor de la experiencia de Dios por 
parte del sujeto como de la trascendencia implicita ahí. Con todo 
aún subsiste la pregunta sobre su certificación como dato 
verificable. Al respecto, pensamos que la respuesta pasa por 
entender que de la comprobación puede dar cuenta aquel sujeto 
que ha traspasado los límites del conocimiento natural. Logrado 
esto, vale decir, salir de la trampa racional, se convierte el sujeto 
mismo en principio de verificación, pues es éste quien ofrece la 
certeza que es posible por medio de la fe abrir el espacio 
comprensivo sobre el significado de lo que cree, y pudiendo con 
ello acceder a la comprensión de lo infinito. Teniendo además con 
ello, comprensión de lo limitado que podrían ser las notas 
conceptuales del misterio (Cfr. González de Cardedal, 2004, 
especialmente páginas 72 a 74).  

En el entendido de la finitud humana como condición 
natural de la existencia, aparece el valor de la trascendencia. Valor 
revelado por la actitud creyente sostenida en la libertad; libertad, 
eso sí, en cuanto indiferencia respecto de sí mismo. Querida de este 
modo la libertad, se perfila una epistémica al modo de puente que 
autoriza el acceso al significado del sujeto mismo como finito 
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anhelante de infinitud. Pero, ¿cómo se puede explicar este 
movimiento? Parece ser que el proceso de conocimiento de la 
dimensión finita tiene el añadido de la comprensión sobre la 
indigencia humana como realidad necesitada de superación. De 
esta forma, la posibilidad de lograr la superación está precisamente 
en el hecho que el cristianismo dirá Blondel: “perfecciona la 
naturaleza, que está preferentemente enraizada hasta en las fibras 
más íntimas, que hay en todo hombre” (1966, p. 26). Sin duda que 
lo aplicable al cristianismo es aplicable a otras formas religiosas y 
corpus doctrinales. 

En el fondo, lo que existe es una experiencia de apertura a 
una realidad trascendente nacida en la comprensión de si mismo 
como sujeto religioso, y que corresponde, efectivamente, a un 
despliegue de la libertad. Siendo la libertad la condición para 
comprender la trascendencia como oportunidad de plenitud. Es, 
además, un entender originada por una experiencia respecto de lo 
infinito cuyo efecto es que facilita una aproximación a datos 
ontológicos, los cuales actuán al modo de antecedentes para la 
inteligencia antropológica como de formas culturales, y que gracias 
al secularismo son descubiertos como referentes constitutivos del 
sentido de la existencia 

Sabido es, y desde la disposición a creer, que las esferas de 
significación humana descubiertas a partir de las apertura 
existencial son anteriores a la experiencia misma del sujeto. Estas 
significaciones constituyen el conjunto de elementos que 
componen lo que un pensador como Charles Taylor denominaría 
sin duda alguna “marcos referencias ineludibles” (2006, páginas 19 
a 48). Asumiendo este horizonte como criterio de comprensión 
tenemos, entonces, que la existencia se sostiene en un orden ético-
ontológico que es anterior al acontecer antropológico mismo. 
Hecho que muestra su evidencia en la cultura que o culturas, por 
tanto, en tiempos y espacios singulares. De este dato da cuenta, por 
ejemplo, la geografía que nos cobija, además lo averiguamos por la 
exposición de personalidades definidas según sea el habitad 
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espacial, todo por cierto amarrado a la intepretación subjetiva de 
estos, y con efecto en la configuración de las diferencias entre 
culturas como al interior de cada forma cultural. Habra que 
insistir, no obstante la diferencia, que estas realidades encuentran 
su principo de razón suficiente en una misma matriz nuclear. 
Núcleo que corresponde a una cultura integradora bajo el añadido 
de la pluralidad; fenómeno no dificil de aprehender si se miran con 
detención los distintos productos culturales que el secularismo 
muestra sin reserva. Así, y teniendo presente el asunto de sentido 
revelado o descubierto desde una investigación que se sostiene en 
el patrón intersubjetivo, se puede colegir que muchos de los 
productos humanos son realizados con el fin de conmemorar 
formas de entender lo sacro. Esta realidad sacra la distingo con 
Zambrano (1983) de lo divino que sería una forma de lo sacro, por 
tanto, que da cuenta temporal de la celebración por parte del sujeto 
de lo sacro por medio de una forma de lo divino ya en su 
figuración politeista o monoteista (Cfr Zambrano, 1983, Cfr. 
Bentue, Cfr. Martín Velasco, 2006, entre otros autores). 

En el universo de lo religiosos es innegable que todo 
producto cultural ofrece un punto hermenéutico. Gracias a esto se 
visualiza el valor de la variable de tiempo y lugar pero en relación 
al sujeto de carne y hueso que celebra lo sacro en la obra; por esta 
situación es comprensible por qué él o los criterios de significación 
existencial observables en la obra, cuando remiten al continente 
del misterio mismo, están más acá del sujeto mismo y, sin 
embargo, cuando de Dios se trata en el sujeto como llega a confesar 
San Agustín al ver y entender el verbo habitando en él. La 
experiencia de la intimidad como vía de descubrimiento es del 
orden ontológica; orden que en tiempos actuales, y como sensación 
de haber comprendido a Dios participando de la vida humana, se 
lee del modo que sigue: “(…) hay estados psicológicos que, de 
manera anónima pero real y comprobable, expresan (…) la 
presencia del orden divino en la vida de los hombres y de los 
pueblos” (BLONDEL, 1966, p. 25). En la descripción ofrecida por 
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Blondel se intuye una razón que justifica el rescate de lo religioso 
en el territorio de lo secular, y especificamente de la disposición 
observable en una señal de amparo irrevocable para la existencia 
en todo lo que ella compromete: la existencia y el deseo al modo 
casi unamuniano del anhelo de inmortalidad. Todo lo dicho hasta 
aquí lleva a considerar la experiencia más allá del hecho de creer o 
no en Dios, pues la figura de lo divino en su sentido esencial e 
histórico está presente en la construción cultural entendida como: 
ese lugar donde se despliega la acción de todos los seres humanos. 
Este fenómeno lo explica sintéticamente María Zambrano en una 
frase: “Una cultura depende de la calidad de sus dioses” (1993, p. 
27). Toda cultura nos atrevemos a indicar.  

En una hermenéutica de lo religioso y lo cultural como dos 
asuntos vinculados dialécticamente el dictamen de Blondel resulta 
–al menos aquí- provechoso: “todo está encarnado en relatos que 
tratan de seres de carne y hueso, de acontecimientos 
humildemente mezclados en la trama general de este mundo que 
pasa” (1966, p. 30). Por cierto que al momento de aceptar la 
disposición a creer como un asunto válido en un ambiente secular, 
la reflexión sobre este asunto de la religiosidad debe asumir el 
contexto de lugar como variable de interpretación, por tanto, la 
presencia de una comunidad que lo es por compartir una misma 
razón de ser. Asunto entendido tal como lo sostiene Joseph de 
Finance en lo relativo al valor propio de una sociedad (cultura) que 
consiste: “es estar unificada desde dentro por la comunidad de 
valores reconocido y de fines específicos” (1966, p. 366)2  
 

                                                 
2 Observación: También, y por deseo de mayor claridad, es conveniente mirar con detención la 
historia  para encontrar ahí no pocos relatos que refieren a hitos sobre la figura religiosa. Hitos que 
son signos de una historia que en gran parte se observa empapada de un querer vivir la existencia 
desde una experiencia que entrelaza el sentido concreto y vital con lo espiritual, por tanto, lo 
inmanente con lo trascendente  
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5 El significado del relato sobre Dios 

 
Nota: este apartado no tiene por objetivo dar cuenta 

resumida de algunas narraciones de religiosidad que en propiedad 
son configurativas y propias de las grandes religiones. Cuestión 
por lo demás discutible a la hora de revisar la experiencia íntima 
de lo divino que se da sin una necesaria recurrencia a estructuras 
teológicas pensadas en los grandes bloques culturales. Tengo la 
sensación que no en pocas ocasiones es más potente como 
experiencia religiosa lo que sucede en los márgenes culturales 
tanto internos como externos, y que hoy en día son efectivante la 
caja de resonancia y salvaguarda de lo divino tal como Bentue lo 
describe a lo largo de su texto Dios y dioses. Historia religiosa del 
hombre del año 2004.  

Para lograr tener una mínima inteligencia del problema, 
parto de la base señalada por Blondel en lo citado de éste, y de 
María Zambrano (Cfr. 2001) como Ricoeur (Cfr., 2008) en lo que 
refiere al valor de la palabra cuya función esencial es expresar 
narrativamente lo que los hombres y las culturas entienden de 
Dios. El discurso de estos autores, se asocia al objetivo de indicar 
que la actitud de creer que Dios por medio de los hombres tiene 
por necesidad y para su entendimiento la construcción de 
metáforas. Revísese lo que Ricoeur afirma: “La metáfora se 
presenta entonces como una estrategia del discurso que, al 
preservar y desarrollar el poder creativo del lenguaje, preserva y 
desarrolla el poder herístico desplegado por la ficción” (1980, p. 
14). Es decir, permite el acceso a una realidad que de otro modo 
por su carga ontológica resulta imposible para su aprehensión 
directa. Además, se parte del supuesto que los relatos sobre las 
entidades son muchos. Y en donde se ve claramente que son 
relatos que cubren un horizonte que cubre un amplio espectro que 
va desde vestigios primitivos llenos de lenguaje mágico hasta 
narraciones más razonables en el mundo actual. Al respecto, 
autores como Antonio Bentue desde la teología, (en Dios y dioses. 
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Historia religiosa del hombre, PUC, Chile, 2004, 26 y ss), Luis 
Cencillo, desde la filosofía (en Los Mitos, sus mundos y su verdad, 
BAC, Madrid, 1998) o Luis Martín Velasco desde las Ciencias de las 
Religiones (Introducción a la fenomenología de la religión, 
TROTTA, Madrid, 2006), dan meridiana cuenta de este hecho. 
Pues bien, con este supuesto de fondo para una interpretación del 
hecho narrativo, es facil observar en las diversas expresiones 
culturales elementos o compartimentos derechamente comunes. 
En sentido general se asume que los relatos destinados a evocar y 
denotar entidades divinas por señales vitales que se prestan para 
su conmemoración, acusan en sus expresiones la existencia de un 
terreno compartido, situación que no hace más que reflejar el 
hecho de ser la religión lo que:  

 
ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda su historia, 
está presente en todos los pueblo y ha mantenido una relación 
estrecha de larguísima duración en todas las culturas. (…) Todas 
juntas, las diferentes religiones constituyen el hecho religioso, 
parte integrante del fenómeno humano y que cxonstituye uno de 
los elementos distintivos que permiten identificarlo (VELASCO, 
MARTÍN, 2006, p. 9) 

 
Por tanto, como hecho universal, es ciertamente un 

horizonte de posibilidad que, y por consecuencia, es la vez 
horizonte de comprensión sobre la figura e imagen tanto del 
cosmos como de los seres animados e inanimados que lo habitan; 
de este hecho configurativo se hace responsable el ser humano, 
pues entiende ahí la razón que explica el sentido de lo mitos. El 
suceso de la presencia de los mitos como un acontecimiento global 
lo expone Cencillo en los términos siguientes:  

 
a) Hay constantes transculturales de mitologenas universales, 
que excluyen toda arbitrariedad; b) Los mitologemas 
transculturales han fundamentado la vida colectiva de todos los 
grupos étnicos durante milenios; c) El conjunto de tales 
mitologemas contiene y permiten una reflexión filosófica válida; 
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es más, ya son una reflexión filosófica en un lenguaje concreto 
(1998, 561).  

 
La descripción realizada por Cencillo sobre el alcance global 

de los mitos, es una posibilidad epistémica sobre la existencia. Se 
trata de filosofía que se interesa por descubrir la presencia de un 
campo de intersección que delata el afán común y universal por 
parte del sujeto humano por la trascendencia. Lo que propone 
Cencillo es una exploración a las diversas narraciones sobre Dios o 
dioses. Pero con Antonio Bentue se va más alla. Éste a lo largo de 
su texto Muerte y búsquedas de inmoralidad (2003), describe 
preocupaciones comunes en los diversos relatos y constructos 
religiosos cruentos e incruentos: muerte, inmortalidad entre otros 
aspecto propias de la existencia. Bentue, Cencillo entre tantos 
autores, nos aproximan a la identificación en los mitos 
fundacionales de un conjunto de puntos de coincidencia sostenidos 
al interior del conjunto de creencias y, por tanto, mantenidas por el 
sujeto gracias a que estas lo nutren en su especificidad cultural, es 
decir: lo proveen de los argumentos usados tanto para la 
instalación en el mundo mediante la producción de bienes, como 
respecto de sí mismos en el mundo. Se trata de un tipo de 
expresión vital que permite hacernos a la idea que es la religión la 
relación última y, a su vez, más primaria del ser de la persona, 
pues el hecho religioso: “Es el aspecto de la profundidad en la 
totalidad del espíritu humano. Con esto se quiere significar que el 
aspecto religioso apunta hacia aquello que, en la vida espiritual del 
hombre, es último, infinito e incondicional” (SUDAR, PABLO, 1981, 
p. 288). 

En términos generales los síntomas de la divinidad 
detectados en el conjunto de creencias y su verbalización en relatos 
de tipo oral o escrito, constituye una dimensión referencial de Dios 
mismo. La evidencia indica que – y en la medida que resuelve la 
significación del sujeto respecto de sí- el relato marca una dirección 
cuyo sentido es hermenéutico, pues es conector epistémico de la 
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relación directa que existe entre sujetos y culturas. Para su 
comprensión nos ayuda Ricoeur; éste enseña que lo importante: 
“en un texto no es el autor y su presunta intención ni la estructuras 
o las estructuras inmanentes en el texto sino la especie de mundo 
visualizado fuera del texto en calidad de referencia del texto” 
(2008, 156). Con el pensador frances, entonces, estamos en 
propiedad comprensiva de la tarea que le cabe al sujeto en la 
adquisión de cierta inteligencia sobre el significado interpretativo 
de la narración en relación de la cultura que se visualiza en el 
relato, por tanto, el contexto espacio recogido en la narración, pues 
quien recoge el relato lo hace por creer que este espacio es su 
morada sacra: “La realidad es lo sagrado y sólo lo sagrado la tiene 
y la otorga” (ZAMBRANO, MARÍA, 1993, p. 33). 
 
6 Efectos de la relación sujeto-divinidad en la cultura. 
 

En suma, al amparo de la comprensión existencial derivada 
del relato de fe, la creencia adquiere significado respecto del sujeto 
y de la cultura en donde la narración nace y se mantiene por, 
precisamente, donación inicial de un Dios e intención humana 
posterior que la asume y transmite. Así vemos que el relato en 
tanto palabra de una experiencia religiosa que ocurre en el sujeto y 
en un lugar determinado, da u ofrece el soporte al proceso en 
donde lo cultural se resuelve o encuentra su justicia; motivo por el 
cual la referencia narrativa que cumple la función de conmemorar 
lo que se estima esencial a la existencia de los sujetos, resulta 
fundamental para el ejercicio dialéctico que da continuidad a la 
cultura de un lugar. Al respecto Ricoeur sentencia así el asunto:  

 
la palabra significa y no produce (…), la palabra desarrolla la 
toma de conciencia y la expresión de sí en múltiples direcciones 
que esbozamos al pasar: palabra imperativa por la cual me 
decido, pronunciando una sentencia, una interrupción en mi 
confusión afectiva; palabra dubitativa por la cual me interrogo y 
me pongo en cuestión; palabra indicativa por la cual me 
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considero, me constato y me declaro así; pero también palabra 
lírica por la cual canto los sentimientos fundamentales de la 
especie humana y de la soledad (2015, p. 258-9),  

 
Es decir: rescate del significado primario del ser humano que 

se da en asociación y sintonía con la capacidad de comprensión y, 
por cierto, transmisión de la fe del sujeto, de uno que bajo esa 
condición es capaz de objetivizar en su producción lo singular de la 
cultura que es –en buenas cuentas y en muchas ocasiones - la 
textualización del modo de creer y entender por parte suya a Dios. 
Esta textualización se patentiza (en el sentido de traducir) en una 
simbología directa (iconos religiosos), como indirecta (la 
producción de bienes tangibles en intangibles son comunes a toda 
cultura), y que como objetos producidos ofrecen el dato de una 
autopoíesis que refleja el deseo de trascendencia humana, y que 
luego otros gracias a la propia transmisión, es decir tradición, 
podrán interpretar de la manera más adecuada a sus fines. De 
suyo, los distintos niveles de los discursos culturales confluyen en 
la objetivación de este factor de significación antropológica; 
significación que lo es bajo el entendido que la narración es el 
resultado de un modo de encuentro intersubjetivo en un 
continente humano que lo facilita. 

En la línea seguida hasta aquí, se ve la validez de postular 
que una hermenéutica a los relatos religiosos como a los elementos 
constitutivos que suponemos otorgan cierto rango de originalidad 
a una religión, y que cualquier narración sobre el hecho religioso se 
encarga de transmitir para su conocimiento y apologética, lleva a 
comprender que las narraciones descriptivas de lo divino refieren a 
una relativa novedad. Bentue da precisamente con ello en sus 
investigaciones. El autor descubre en los relatos de religiosidad -en 
sentido estricto dioses y hombre en relación a los primeros- 
núcleos religiosos que no están libre de referencias a otros núcleos 
que piden reconocimiento y alegan a la vez novedad como 
respuesta universal de sentido. Este alegato de novedad sin duda 
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tiene su pie de apoyo en una intencionalidad axiológica propia de 
una conciencia que tiene la facilidad de interpretar de modo 
positivo la propuesta religiosa que la narración evoca, y cuya causa 
final es la pretensión de encarnar el deseo más íntimo de la 
persona: su justificación existencial desde el reconocimiento y 
aceptación de la existencia de lo trascendente que resuelve el 
problema de su significado en un mundo globalizado y secular. 
Empero, si el factor de la trascendencia es la respuesta de 
distinción que la opción de creer le otorga a la persona, la clave de 
aceptación por parte de la persona de una forma de religiosidad, 
tiene la consecuencia de un conflicto, ya que a la vera de puntos de 
intersección, es decir de elementos comunes entre formas de darse 
lo religioso, se halla en los mismos vértices del empalme entre los 
distintos relatos la discusión en lo tocante a la propiedad de la 
verdad como única por parte de los creyentes. Por cierto, también 
materia de conflicto interpretativo. No es menor ver que los relatos 
comparten elementos, con lo cual se concluye en la imposibilidad 
de pensar una forma de religiosidad pura. De aquí que insinuar 
dejar de lado las coincidencias no sea lo más apropiado, pero 
tampoco se trata de evitar el conflicto.  

Cierro indicando que el problema derivado de las 
coincidencias deja abierta la tarea de definir qué de propio y 
distinto tiene cada forma de lo religioso. Tarea que en el caso de 
nuestro continente cultural abre varias disputas. A razón de esta 
situación abierta, y para cualquier respuesta, no se puede olvidar el 
hecho que: “Relaciones de dependencia entre individuos y pueblos, 
las ha habido en toda la historia, entre todos los pueblos y entre 
todos los grupos humanos” (ZEA, LEOPOLDO, 1978, p. 103). Es 
por ello que la pregunta sobre el carácter original de las formas 
religiosas es doblemente válida cuando se realiza desde un 
horizonte de intelección definido por una cultura; particularmente 
– y en lo que nos toca- cuando el foco de la pregunta está en un 
horizonte de comprensión que asume el hecho que la o las formas 
religiosas inauguradas en el espacio del nuevo mundo por la 
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conquista, es o son el resultado de un proceso - como dice Zea - de 
mestizaje.  
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2 
 

Mundialización y Religiones 
 

José María Aguirre Oraá1 
 
 
1 Primeros pasos 

 
El pluriforme fenómeno de la mundialización o globalización 

y el polifacético rostro de las religiones constituyen dos realidades 
complejas y difíciles de valorar con precisión y rigurosidad: tanto el 
fenómeno de la mundialización como la realidad de lo religioso 
están en boca de todos, pero se nos escapan con frecuencia a la 
hora de delimitarlos de manera precisa. Por esta razón no resulta 
fácil abordar el tema y reflexionar sobre él, más allá de los tópicos 
repetitivos que con relativa frecuencia escuchamos. Y por eso es 
difícil también ponerse de acuerdo en perspectivas valorativas, que 
den cuenta de manera racional sobre estos fenómenos, sobre las 
cuestiones a las que nos confrontamos, sobre las consecuencias de 
todo tipo que se derivan para la vida de cada una de las personas y 
para la dinámica de nuestras sociedades. Hay disparidad de 
análisis, hay disparidad de valoraciones y hay también diversidad 
de reflexiones.  

¿Qué decir, por consiguiente, ante estas dos complejas 
realidades de tamaña envergadura? Intentaré abrir ciertas 
perspectivas sobre el tema que pueden ser desarrolladas y 
ampliadas en el debate cultural en curso. Toda reflexión filosófica 

                                                 
1 Universidad de La Rioja/Espanha 
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aspira a mantener un diálogo productivo en la búsqueda de la 
verdad. Un diálogo que espero sea productivo para todos, pues no 
en vano la filosofía comenzó siendo un diálogo, un diálogo del alma 
consigo mismo, como mantenía Platón, un diálogo con los otros 
como postulaba Sócrates, con vistas a acercarnos a la verdad, que 
siempre es un horizonte que nos supera y nos atrae al mismo 
tiempo. Por eso el pensamiento y la reflexión tienen 
inevitablemente una perspectiva dialógica, que cada vez se pone 
más de relieve. El filósofo es el que sabe hablar y escuchar a la vez, 
sin abandonar ni menospreciar ninguno de los dos términos. Las 
dos cosas a la vez en una unión productiva. Solo hablar te 
desnorta, te ensoberbece, solo escuchar te condena al silencio, te 
enmudece. La verdad científica, moral o religiosa no es mi verdad, 
es la verdad que nos con-vence a todos, que nos vence a todos con 
su poderío y su luminosidad, la verdad que encontramos todos al 
abrirnos sin ojos obtusos a su manifestación. Evidentemente la 
verdad no se encuentra fácilmente, no está siempre a mano, 
supone un proceso largo y costoso, esforzado y trabajado. Y esto 
sólo se logra exponiendo mis reflexiones a los otros para alcanzar 
la verdad que nos une. El diálogo es logos o palabra que se 
entrecruza, pero también logos o razón que se comparte.  

Por consiguiente, la reflexión debe ser situada en el 
movimiento infinito del diálogo, diálogo con las perspectivas del 
arte, con las aportaciones de las ciencias, con el pasado y con la 
tradición filosófica. Una de las perspectivas más fructíferas abiertas 
por la hermenéutica moderna, con Han Georg Gadamer a la 
cabeza, consiste en considerar toda afirmación como una respuesta 
a una cuestión que se trata de comprender. Pero esto no es todo. 
Toda cuestión es incluso una respuesta a una cuestión previa. De 
este modo la dialéctica infinita entre cuestión y respuesta es 
considerada como la tarea propia de todo trabajo filosófico de 
comprensión, tarea que además responde a una praxis general de 
toda vida humana. «Así como nuestra experiencia global del 
mundo representa un proceso no finalizado de apropiación 
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[Einhausung] [...], la exigencia de justificación filosófica es 
igualmente un proceso inacabado. En él se realiza no sólo el 
diálogo que cada uno, individualmente, conduce al pensar consigo 
mismo, sino también el diálogo en el que estamos todos ocupados 
y en el que no cesaremos jamás de estar ocupados -se afirme o se 
niegue que la filosofía está muerta»2. Esto conduce a Gadamer a 
definir la comprensión como un proceso de fusión de horizontes 
(Horizontverschmelzung): entre el texto y el intérprete, entre el 
horizonte del presente y el del pasado, entre nuestro propio 
horizonte y el del otro3.  

Es verdad que la reflexión filosófica no goza de gran 
prestigio social, porque, aunque a veces se hagan grandes 
alabanzas teóricas (generalmente muy vacías y vacuas) y 
ditirambos esplendorosos a su actividad, luego en la práctica se la 
subestima, se la margina con total impunidad. No se necesita 
pensar tanto, se dice con frecuencia. A esto se añade otra 
percepción social ampliamente difundida. Es bastante corriente 
afirmar: «Déjese de especulaciones, vayamos al grano, vayamos a 
lo concreto», de la misma manera que ciertos comentaristas 
futbolísticos dicen de los jugadores que tocan excesivamente el 
balón y no concretan su jugada: «Este jugador especula con el 
balón...». También para muchos la filosofía no concreta. 

Estas dos percepciones sociales se dan la mano: poca 
incidencia social de la reflexión filosófica e inoperancia práctica de 
sus perspectivas. Una de las razones fundamentales de esta 
percepción tan difundida radica en que el ambiente cultural y 
científico está tan cargado de racionalidad científico-tecnológica 
que llega a inundar todos los ámbitos de la vida humana y a 

                                                 
2 H. G. GADAMER, Vernunft im Zeitalter der Wissenschaft, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1976, 
31 (Trad. cas: La razón en la época de la ciencia, Barcelona, Alfa Argentina, 1981, 24) 
3 Ver mi libro AGUIRRE ORAA J. M. Raison critique ou raison herméneutique? Une analyse de la 
controverse entre Habermas et Gadamer, Paris, Cerf, 1998 y mis artículos, «Hans Georg Gadamer: la 
alternativa «ontológica hermenéutica», Brocar, 1997 (21), p. 427-441; «Pensar con Gadamer y 
Habermas», Revista Portuguesa de Filosofía, 2000 (LVI), p. 489-507.    
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impregnar consciente e inconscientemente (las más de las veces) 
las mentalidades sociales. La cientifización y la tecnologización de 
nuestras sociedades avanza a ritmos exponenciales. Junto a este 
factor existe además otro hecho fundamental a tener en cuenta: el 
creciente proceso de anestesia de nuestras sociedades por los 
medios de in(comunicación): la proliferación y avasallamiento de 
todo tipo de deportes espectáculo, de fútbol a espuertas, de noticias 
amarillas, de los «reality shows», de los Gran Hermano, etc… así lo 
demuestra. «Pan y circo» era el lema de los emperadores romanos 
para satisfacer al pueblo, «pan y espectáculo» parece ser también 
el lema de los dominadores actuales. En definitiva, se trata de que 
la gente piense poco, de que esté poco informada, de que tenga un 
sentido crítico aletargado y adormecido.   

Sin embargo, a pesar de que son malos tiempos para la 
filosofía, yo quisiera seguir cantando la melodía filosófica. Ya desde 
el nacimiento de la filosofía en el mundo griego se abre una 
perspectiva de reflexión que no se contenta con la realidad 
aparente e inmediata y con las concepciones establecidas, sino que 
intenta desvelar las claves profundas de la existencia del mundo y 
del hombre más allá de las evidencias aparentes. La libertad frente 
a lo «evidente», frente a lo que existe sin más, frente a lo 
naturalmente aceptado, es el dinamismo constitutivo de un 
pensamiento que se interroga, que se cuestiona, que busca 
respuestas más sólidas y fundadas, que criba las verdades 
aparentemente sólidas a primera vista para embarcarse en la 
búsqueda incesante de verdaderas más altas o más profundas. «Si 
la filosofía puede ser “útil” en nuestro presente, no lo será quizás 
más que en la medida en que es capaz de proponer una perspectiva 
a partir de la cual el presente puede ser juzgado y se puedan abrir 
otros caminos. [...] La presencia de la filosofía en la ciudad es sin 
duda el esfuerzo de clarificación que intenta discernir, dentro 
mismo de la actualidad de las prácticas, el camino secreto del 
sentido. Pero, al mismo tiempo es el esfuerzo por pensar las 
condiciones que deben permitir a la existencia habitar el mundo en 
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verdad»4. Esfuerzo teórico de sentido y reflexión práctica de 
nuestra acción. Yo permanezco fiel a esta perspectiva de 
pensamiento, que permite superar el aislamiento de ciertas 
reflexiones filosóficas y la inoperencia de determinadas prácticas 
de los filósofos.  
 
2 Mundialización o globalización  

 
Comencemos por el término mundialización o globalización. 

El pensamiento filosófico no debe perderse en una discusión 
absurda y estéril de conceptos, pero tampoco debe renunciar a una 
aproximación conceptual que pueda dar cuenta de la mejor 
manera de una realidad concreta. Un ejemplo: en los informativos 
se utiliza con cierta frecuencia y con enorme banalidad por parte 
de los periodistas la expresión: los argumentos del día. Crasa 
ignorancia: se tratará de los temas del día, de las cuestiones del día, 
de los asuntos del día… Los argumentos son las razones para 
justificar algo, para dar razón de una posición, etc… Frente al 
término globalización yo prefiero utilizar el término 
mundialización (me inspiro en un filósofo tan reconocido como 
Jacques Derrida), porque expresa mejor la realidad de lo que está 
sucediendo acelerada y vertiginosamente en nuestros días. El 
mundo forma una realidad cada vez más interconexionada, la 
realidad se hace cada vez más «mundial». Los avances científico-
tecnológicos y los procesos económicos y los procesos de 
comunicación así los muestran. El mundo es cada vez más una 
aldea global, como afirmara ya hace décadas un teórico de la 
comunicación como MacLuhan. 

Según Derrida la palabra mundialización aparece vinculada a 
una vieja tradición filosófica. Los ingleses la denominan 
globalization, los alemanes la llaman Globalisierung y Derrida la 
                                                 
4 LADRIÈRE J., Le temps du possible, Paris-Leuven, Ed. Peeters, 2004, p. 12-16. (Trad. cas. 
LADRIÈRE J., «Responsabilidad de la filosofía», en  AGUIRRE ORAA J. M., Retos y perspectivas de la 
filosofía para el siglo XXI, Barcelona, Anthropos, 2014, p. 20-23.  
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llama mondialisation, porque esta palabra hace referencia explícita 
a mundus, es decir a un mundo que encierra la carga y la memoria 
de una cristianización de lo griego. «Es que el concepto de mundo 
señala hacia una historia, guarda una memoria que la distingue de 
la memoria del globo, del universo, de la Tierra, del cosmos mismo 
(al menos del cosmos en el sentido pre-cristiano que san Pablo 
habría cristianizado enseguida para hacerle decir justamente el 
mundo como comunidad fraterna de los humanos, de los 
semejantes, de los hermanos hijos de Dios y próximos los unos a 
los otros). Pues el mundo designa en primer lugar, y tiende a 
permanecer así, en una tradición abrahámica (judeo-cristiana-
islámica, pero de preeminencia cristiana), un cierto espacio-
tiempo, una cierta historia orientada de la fraternidad humana, de 
lo que en un lenguaje paulino que continúa estructurando y 
condicionando los conceptos modernos de derechos del Hombre o 
de crimen contra la humanidad, […] de lo que, por consiguiente, 
en el lenguaje paulino se llama ciudadanos del mundo (sympolitai, 
los conciudadanos de los santos en la casa de Dios), hermanos, 
semejantes, próximos en cuanto criaturas e hijos de Dios»5.   

Por tanto, y avanzando hacia el pensar la mundialización, 
cada vez que nos encontramos con síntomas masivos de los que no 
se puede escapar, Derrida nos aconseja buscar lo que adviene y 
aparece sin mostrarse claramente. Se trataría del viejo código 
psicoanalítico que se pregunta por el inconsciente de cualquier 
fenómeno: ¿cuál es el inconsciente de la mundialización? Porque 
hay que denunciar la ideología de la mundialización, todo lo que se 
pasa de contrabando bajo el discurso de la mundialización: el 
discurso democrático, el discurso de los derechos del hombre…, 
mientras se sabe que jamás ha habido tantas desigualdades, tanta 
miseria, tanta opresión y exclusión. Se debe denunciar esta 
mixtificación de la palabra mundialización. «Pero yo creo que lo 
que es preciso hacer sin descanso es ponerse a la vez a la escucha -

                                                 
5 DERRIDA J., «La mondialisation, la paix et la cosmopolitique», en Regards.fr, Febrero, 2000. 
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esta vez no a ver, sino a la escucha- de lo que se pasa detrás y 
delante, viniendo de lo alto o de detrás de la palabra 
mundialización. Y la filosofía […] por una parte, es cómplice de 
esta mistificación que pasa bajo la palabra mundialización, pero 
ella nos puede ayudar, debería ayudarnos también a hacer algo 
más que crítica respecto a lo que se nos quiere hacer pasar de 
contrabando bajo la noción de mundialización e intentar pensar lo 
que sucede en realidad»6.  

Se trata de analizar y pensar la mundialización en curso en 
la concreción de sus dinámicas. En primer lugar, hay que destacar 
que nos encontramos con la mundialización del saber científico. El 
crecimiento exponencial de los saberes científicos de todo tipo con 
su corolario de desarrollos tecnológicos que lo acompañan 
impregnan el desarrollo del saber científico y determinan la 
aplicabilidad tecnológica de estos saberes en la vida cotidiana de 
cualquier rincón del mundo. Evidentemente no se trata de un 
impacto igual en todas las sociedades, sino de un impacto que está 
en íntima relación con la situación de los saberes científicos y de las 
tecnologías en cada sociedad: sociedades ricas, sociedades pobres.... 
Pero quizás el fenómeno dominante sea la imparable penetración 
de los saberes científicos, de las tecnologías de todo tipo y de los 
esquemas mentales que estos saberes y tecnologías imprimen en la 
vida cotidiana de las sociedades y de los individuos.   

Esta mundialización puede analizarse también como el 
proceso de crecimiento económico capitalista a escala mundial de 
los poderes económicos, de las multinacionales potentes que 
invaden todo el espacio económico (desde la producción hasta la 
distribución), que lo controlan, que imponen sus lógicas 
capitalistas de organización de la producción, de las relaciones 
productivas, de las finalidades de uso, consumo y ocio. Existen 
varios grandes polos consolidados: el polo estadounidense y 
                                                 
6 DERRIDA J., Philosohie et mondialisation p. 13. Encuentro entre Jacques Derrida et Etienne Balibar 
con la participación de Thierry Briault el 16 mayo de 2001 en París, en la librería de Presses 
Universitaires de France.  
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canadiense dominante, el polo europeo, el polo japonés, aunque 
últimamente emergen con una fuerza inusitada el polo chino y en 
menor medida el indio y el posible latinoamericano liderado por 
Brasil. Los primeros dominan fundamentalmente los procesos 
mundiales, pero los cambios económicos se producen a pasos 
agigantados en áreas económicas cada vez más amplias. Sin 
embargo, en el desarrollo de esta dinámica cada vez parece más 
nítida la realidad imparable de un proceso de concentración de las 
riquezas en manos de un menor número de personas a lo largo y 
ancho del mundo.  

Las consecuencias de esta situación saltan a la vista desde 
hace décadas y se han agudizado en este siglo con la aparición de 
una crisis económica y financiera espectacular7 y de una progresiva 
implantación de las políticas neoliberales en las prácticas de 
muchos gobiernos del Norte y del Sur. Este proceso de crecimiento 
económico capitalista cada vez acentúa más las diferencias entre el 
Norte rico y dominante y el Sur pobre y dominado. El 20% de la 
población mundial acapara el 80% de las riquezas mundiales, el 
80% dominado tiene que conformarse con el 20 % de los bienes 
de producción. Este es un primer análisis estructural. Analizando 
más profundamente, veríamos que dentro del Norte aumentan 
también las diferencias entre clases sociales, con un incremento 
importante de trabajadores inestables, de pobres, de marginados. 
Por otra parte, en el Sur hay oligarquías que participan de las 
mismas excelencias de las clases poderosas del Norte.  

En el fenómeno de la comunicación se están produciendo 
fenómenos similares. A pesar de que de manera demagógica e 

                                                 
7 El gran debate en esta materia es concebir la crisis económica como algo que ha advenido 
naturalmente por la lógica del desarrollo capitalista o más bien se trata de un fenómeno que ha sido 
creado por los grandes estrategas económicos para impulsar una economía al servicio de las grandes 
élites capitalistas mundiales. El análisis es complicado, pero yo me inclino quizás por una conjunción 
de los dos fenómenos, como sucede en muchas realidades sociales: hay fenómenos que advienen por 
las lógicas intrínsecas imperantes del proceso capitalista, pero que pueden ser reconducidos en 
diferentes direcciones y son articulados en un sistema de concentración de riqueza y no de su 
redistribución social. 
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interesada se hable de una mayor posibilidad de información, de 
un mayor pluralismo informativo, los poderes mediáticos: diarios, 
radios, televisiones, etc… se concentran en pocas manos. Es verdad 
que existen pluralidad de medios, pero la gran parte del control de 
la información está en muy pocas manos extraordinariamente 
influyentes. Hasta tal punto que con relativa frecuencia es noticia 
lo que les interesa que sea noticia a los grandes poderes 
mediáticos: ellos seleccionan la información, la manera de 
presentarla, el modo de impacto, lo que buscan conseguir en las 
grandes masas. 

La lógica dominante política que acompaña a estos procesos 
en los países denominados democráticos consiste en una 
realización de los ideales políticos liberales con instauración de 
democracias formales. Hay un esquema político liberal, con 
diferenciación formal de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y 
judicial) en el que la democracia y el poder popular se ejercen 
mediante la elección periódica de representantes políticos que 
gestionarán los asuntos públicos. Todos tendrán formalmente las 
mismas libertades cívicas, sociales, económicas, pero no todos 
tendrán las mismas libertades reales en la organización socio-
política. De nuevo, los grandes poderes económicos y mediáticos 
dominarán la escena. No digo que la monopolicen, pero sí que la 
controlan en gran medida.  

Esta es la mundialización real, la que se está instaurando, 
con las características que estoy describiendo. Precisamente estas 
características definen en concreto, según mis análisis, lo que está 
sucediendo. Sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, 
como símbolo de una época, esta mundialización capitalista avanza 
a pasos agigantados. Incluso se pueden advertir estos procesos en 
China con toda la complejidad que suponen en una potencia tan 
grande. Estamos en un mundo de dominantes y dominados, de 
poderosos y débiles, como ha sucedido siempre en la historia de la 
humanidad, aunque con características propias que conviene 
señalar y pensar. 
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3 Las religiones  

 
La otra realidad sobre la que debemos reflexionar lo 

constituye el fenómeno religioso o los fenómenos religiosos. Aquí, 
como sucede en cualquier fenómeno humano, debemos realizar un 
análisis que dé cuenta de su complejidad y variedad. La realidad de 
las diferentes religiones es muy compleja: todas ellas expresan y 
resaltan perspectivas de sentido humano y cosmológico y prácticas 
de actuación moral de diferente signo e incluso de antagonismo 
entre ellas. Como toda realidad humana, las religiones asientan sus 
raíces en la estructura antropológica humana, pero también, a la 
vez, dialécticamente, en sus contextos económicos y sociopolíticos. 
Por ello efectúan un doble movimiento, que hay que estudiar en 
cada caso concreto de religión. Las religiones no se libran de 
quedar marcadas por la mundialización, pero también articulan 
respuestas propias y específicas al mismo fenómeno de la 
mundialización.  

Por ello cada una de las diferentes religiones y confesiones se 
sitúa ante la mundialización de manera diferente a partir del 
núcleo más íntimo de sus proposiciones fundamentales. La religión 
cristiana, que es la que mejor conozco, siempre ha rearticulado sus 
propuestas fundamentales en el contexto propio del saber y de la 
situación social de cada época histórica. Y además con las 
especificidades aportadas por cada confesión cristiana. Pero hay 
que tener en cuenta que esta tarea no sólo la hace de hecho, sino 
que no tiene más remedio que hacerla, si quiere desarrolla una 
significatividad teórica y práctica en la época histórica en la que 
vive. Sin embargo, también las demás religiones han 
experimentado esta necesidad intrínseca y extrínseca de 
rearticularse, de reformularse, de incrustarse significativamente en 
el humus cultural y social de cada época histórica. 

Ante la realidad de la mundialización se pueden advertir 
grosso modo tres grandes actitudes que atraviesan a todas las 
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grandes religiones: un modelo de adecuación adaptativa, un 
modelo de restauración fundamentalista y un modelo de praxis 
emancipadora. Evidentemente estas tres posiciones son esbozos 
teóricos que nos sirven para nuestros análisis, pero que 
difícilmente se encuentran en la realidad en un estado puro. Por 
otra parte, cada una de estas posiciones se dan en cada una de las 
religiones con una incidencia diferente, lo que obligaría a realizar 
análisis más pormenorizados. En tercer lugar, estas posiciones se 
realizan a partir de lo que cada religión considera el núcleo 
fundamental de su actitud ante la realidad del universo y ante los 
desafíos de actuación moral que le presentan. 

Una primera actitud podría ser definida como una tentativa 
de adecuación adaptativa a la nueva situación. El valor primordial 
que se mantiene es la capacidad de adaptar el contenido de sus 
creencias, sus formas de conducta, sus ritos consolidados ante las 
nuevas situaciones del saber y de la tecnología de su tiempo y ante 
las nuevas realidades sociales de todo tipo que se manifiestan 
progresivamente. Se busca expresar las creencias religiosas, no en 
conceptualizaciones tradicionales y desgastadas de la propia 
tradición religiosa, sino en categorías intelectuales adecuadas al 
mundo cultural emergente y además pensar la praxis religiosa en 
actitudes morales que estén en consonancia con los valores éticos 
emergentes. 

Se trataría de pensar una religión que esté en consonancia 
con los valores culturales preponderantes en una sociedad y con 
los valores éticos y políticos vividos y asumidos de manera 
mayoritaria. Se trata de hacer compatible la religión con el mundo 
moderno y con sus valores dominantes. Y aquí la pluralidad de 
posiciones puede ser grande, con un gran espectro de posiciones de 
diferente signo. Se podría hablar de adaptación acomodaticia o de 
adaptación creativa. La primera se adaptaría sin más y adaptaría 
sin más sus creencias, la segunda intentaría servir de reactivo 
cultural y social en sus sociedades. 
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Una segunda actitud cierra filas ante las nuevas realidades, 
buscando el sentido de la vida y de la acción en la vuelta a los 
textos sagrados, pero leídos de manera literal. Seguidamente se 
busca aplicar estas doctrinas a la vida social y política, de manera 
que sirvan para la instauración de un Estado perfecto en el mundo 
actual y un reforzamiento del papel social y político de las 
instituciones religiosas. Se podrían denominar perspectivas 
fundamentalistas, pero con diferentes grados de intensidad.  

Estos movimientos tienen varias características comunes. En 
primer lugar, todos estos movimientos pretender hacer derivar su 
sentido y su autoridad de una vuelta a los textos sagrados, que 
expresan la auténtica voluntad de Dios. Su segundo rasgo sería que 
esta vuelta a los «fundamentos» constituye el modelo para el 
establecimiento de un Estado perfecto en el mundo actual. El tercer 
rasgo es que, a pesar de su aparente espiritualidad, aspiran sobre 
todo al poder social y político, son movimientos que aspiran a 
conquistar el poder, a través de las elecciones, la fuerza o la 
insurrección y a establecer Estados apropiados. La cuarta 
característica es su dimensión intolerante y su carácter en gran 
medida antidemocrático. Aunque dicen hablar en nombre del 
pueblo y perseguir sus metas a través de medios democráticos, son 
ideológicamente y organizativamente grupos políticos autoritarios 
y potencialmente dictatoriales. Rechazan premisas de la política 
democrática, como la tolerancia y los derechos individuales y 
reivindican una autoridad que no deriva del pueblo; se trata de una 
autoridad derivada de la voluntad de Dios, inherente a las 
escrituras e interpretada por líderes autoelegidos. Incluso incluyen 
como parte de su ideología la hostilidad hacia aquellos que no 
comparten su fe e incluso hacia aquellas personas de su propia fe 
que no comparten su peculiar orientación.  

Una tercera actitud lo representarían las posiciones que yo 
denominaría como de reflexión global y de praxis emancipadora. 
Las cuestiones del sentido de la vida continúan ejerciendo una 
presencia ineludible en la existencia humana, que busca razón más 
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allá de lo existente sin más. Buscando que la religión tenga sentido 
para el hombre de hoy, tampoco puede pasar por alto el análisis de 
las condiciones reales de existencia en las que la persona humana 
se encuentra en realización o en dominación. De ahí su denuncia 
de las dominaciones económicas, sociales y políticas de la nueva 
mundialización, que se oponen al núcleo religioso, caracterizado 
por la fraternidad y el empeño ético-político por superar estas 
situaciones de inhumanidad e intentar abrir brechas de 
fraternidad.  

Las tres posiciones que he señalado se muestran en todas las 
religiones. Ahora bien, también estas tres posiciones están 
presentes en las posiciones ateas o agnósticas. En una situación 
cultural en la que el ateísmo o el agnosticismo van adquiriendo 
posiciones vitales e intelectuales destacadas y con una incidencia 
social importante y cada vez más extendida, está emergiendo en el 
marco de Occidente (hay también situaciones de este mismo signo 
en sociedades con un creciente desarrollo económico) un 
fenómeno destacado de ateísmo y de agnosticismo de masas, que 
no había ocurrido en otras etapas históricas. Una visión 
estrictamente intramundana de la historia y de la existencia 
humana gana terreno en ambientes maduros, intelectuales, 
jóvenes. La visiones de transcendencia pierden vigor y sentido. No 
importa el más allá de la vida humana y del mundo, interesa el 
más acá concreto y vivo. Se diría que Nietzsche y su crítica del 
platonismo cristiano han adquirido una acreditación y un impacto 
contundentes. Pero aquí también la pluralidad de perspectivas 
ateas o agnósticas es un fenómeno que se debería estudiar con 
detenimiento. No hay un solo ateísmo, no hay un solo 
agnosticismo, hay ateísmos y agnosticismos de diferente signo, 
como en las posiciones religiosas.  
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4 Reflexiones filosóficas 

 
Frente a esta situación descrita es preciso pensar en las 

perspectivas filosóficas que pueden surgir desde una reflexión en 
profundidad de la tríada: secularidad, mundialización y religión. 
Los creyentes de mentalidad conservadora de todas las religiones 
interpretan el proceso de secularización como un fenómeno 
surgido de la impronta de la modernidad occidental que cuestiona 
en su íntima esencia lo religioso y atenta en consecuencia contra el 
desarrollo de la religión. Por ello se sitúan en una abierta oposición 
de combate frente al fenómeno de la secularización. La 
modernidad es un disolvente explícito o tácito de la fe o de las 
convicciones religiosas. El hombre se hace mayor de edad en todos 
los ámbitos de la existencia humana, conquista su autonomía y 
rechaza al Dios de las religiones. Cuanto más aumenta la 
autonomía humana, más desaparece su relación y dependencia con 
Dios. En toda religión se produce este fenómeno ya que no puede 
escapar a la lógica de ciertos supuestos culturales. 

Sin embargo, para otras perspectivas filosóficas y teológicas 
el juicio sobre la secularización es más matizado y consideran que 
la secularización no tiene inevitablemente y en su esencia 
fundamental un sentido antireligioso o anticristiano. Incluso 
utilizan otra clave interpretativa. La secularización puede ser 
interpretada como un desenlace intelectual y práctico 
tremendamente enraizado en el Evangelio y en la lógica del 
pensamiento cristiano (y no solo cristiano moderno) de larga 
fecha. Si Dios aparece en la religión cristiana como Absoluto, esto 
significa y supone la desdivinización de lugares, tiempos, objetos, 
instituciones que se han considerado «sagrados». Para la fe 
cristiana lo único sagrado lo constituye la persona humana y su 
dignidad inalienable.  

Esto supone resaltar la dialéctica entre religión y fe. La fe 
cristiana no presupone, como parece ser característica de la 
religión, una dependencia existencial y práctica de Dios. 
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Precisamente la fe sostiene la autonomía del mundo y de la 
persona como la culminación del proceso de libertad humana: de la 
heteronomía a la autonomía. Habría que recordar aquí el lema 
«Etsi Deus non daretur», expresión de Dietrich Bonhöffer para 
señalar que Dios ha de ser pensado fuera de todo papel de 
tapaagujeros de la ignorancia o de incapacidad humanas. Con 
presupuestos filosóficos y argumentos diferentes dos autores como 
René Girard y Gianni Vattimo sostienen una tesis que en algunos 
círculos religiosos aparece como paradójica y contradictoria, pero 
que resulta convincente: la secularización y la laicidad son 
productos del cristianismo. La razón es que el cristianismo es la 
religión de la salida de la religión, estando él mismo en el origen de 
los valores de nuestras sociedades occidentales, comprendida la 
democracia y la separación de la Iglesia y el Estado. Esta tesis no es 
una apropiación indebida de los valores de la modernidad, sino el 
desarrollo de una mirada atenta a los valores de nuestra cultura.  

Por eso se trata de ahondar reflexivamente en las 
perspectivas que, para mí, ofrece el pensamiento y la experiencia 
religiosa y más en concreto la cristiana. Mirada en sus núcleos 
fundamentales, la creencia cristiana tiene dos componentes 
esenciales que no pueden contemplarse separados ni ser 
separados: conocimiento y actividad. En primer lugar la fe 
cristiana supone un modo de conocer que nos daría acceso a un 
sentido del universo: más allá de las explicaciones científicas y en 
consonancia con ellas el origen y el proceso del universo sugieren 
el postulado de una creatividad inmanente a la obra en el universo. 
Difícilmente esta creatividad radical puede verse como dimensión 
inmanente de la propia materia, sin apelar a una creatividad 
originaria inscrita en su seno e impeliéndola al movimiento 
continuo. La figura de un Dios Creador del universo y de la vida 
humana aparece como una «solución» adecuada al enigma del 
mundo y de su dinamicidad. Pero, es que, además, en esta misma 
lógica del contenido de la fe el hombre no aparece como el esclavo 
de Dios al servicio de lo que diga el señor, sino como el creador que 
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continúa la obra de creación, la creatividad ínsita en la creatividad 
inmanente del universo.  

La fe cristiana está en sintonía con la razón científica: entre 
ciencia y religión no hay contradicción. Ciencia y religión son 
complementarias. Oigamos a Max Planck: «No puede haber nunca 
una oposición real entre ciencia y religión, pues la una es el 
complemento de la otra. [...] La religión y la ciencia natural luchan 
juntas en una incesante, indesmayable batalla contra el 
escepticismo y el dogmatismo, contra la increencia y la 
superstición. Por tanto ¡Adelante hacia Dios!»8 Incluso habría que 
decir más: la lógica científica en el campo de la física y en el de la 
biología nos empista en la lógica de un designio inteligente, que se 
encuentra a la obra en la realidad del universo. Consideremos este 
texto de Anthony Flew, primeramente ateo declarado, para acabar 
reconociendo en los últimos años de su vida una perspectiva teísta: 
«“La ciencia se basa en la presunción de que el universo es 
totalmente racional y lógico en todos sus niveles“, escribe Paul 
Davies, que es probablemente el divulgador más influyente de la 
ciencia moderna en la actualidad. “Los ateos afirman que las leyes 
de la naturaleza existen porque sí y que el universo es en último 
extremo absurdo. Como científico, me resulta difícil aceptar esto. 
Debe haber un fundamento racional inmutable en el cual 
encuentre su raíz la naturaleza lógica y ordenada del Universo“. 
Los científicos que apuntan hacia la Mente de Dios no avanzan 
simplemente una serie de argumentos o un proceso de 
razonamientos silogísticos. Mas bien, proponen una visión de la 
realidad que surge del corazón conceptual de la ciencia moderna y 
se impone a la mente racional. Es una visión que personalmente 
estimo persuasiva e irrefutable»9.  

                                                 
8 Citado en FLEW A., Dios existe, Trotta, Madrid, 2012, p. 98. 
9 FLEW A. Dios existe, Madrid, Trotta, 2012, p. 101. Cita un texto de DAVIES P., «What Happened 
Before the Big Bang», en RUSSSEL STANNARD (Ed.), God for the 21ª Century, Templeton 
Foundatio Press, Filadelfia, 2000, p. 12. El subrayado es mío. 
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Como ya he señalado en un artículo reciente, Jean Ladrière10 
defiende que la razón científica comporta en sí misma, en su 
propia lógica interna y no desde un exterior «inventado», la 
posibilidad de abrirse al sentido de la creatividad radical que opera 
en el cosmos. Esto significa profundizar en todo lo que esta 
creatividad implica y de este modo abrirse al reconocimiento de la 
creación del Universo. El «logos» interno que anima la ciencia 
comporta en sí, de modo constitutivo, la posibilidad de reconocer 
aquello de lo que este logos es una huella. La realidad nos envía 
más allá de sí misma, aparece como habitada por un dinamismo 
constitutivo estructural que va en el sentido de una unión creciente 
con una subsistencia creadora.  

Aquí aparece una consonancia posible, aunque no necesaria, 
entre la ciencia y la fe. La ciencia no proporciona por sí misma un 
acceso directo a la fe. La ligazón entre razón científica y fe cristiana 
no tiene una conexión lógicamente necesaria, ya que en este 
caso comportaría un carácter necesario y objetivo, que se 
impondría de manera lógica y racional. Esto no sucede así, lo 
sabemos muy bien. Sin embargo, la ciencia nos hace ver la 
creatividad que opera incesantemente en el mundo. A partir de 
esta visión de la ciencia, a partir de esta realidad de operatividad 
radical existe un relé filosófico que puede conducirnos a la idea de 
creatividad que permite el paso a la idea de creación y que incluso 
postula la idea de la creación. Las resonancias kantianas con sus 
postulados de la razón son clarísimas.  

En segundo lugar hay que señalar que la fe cristiana no solo 
es una forma de conocer, es también una forma de actuar: la praxis 
de la fraternidad. Hay una dimensión ética insoslayable en nuestra 

                                                 
10 Para conocer el pensamiento de Ladrière en este punto se ha de consultar LADRIÈRE J., 
L’articulation du sens, 2 Tomos, Paris, Ed. du Cerf, 1984; L’espérance de la raison, Leuven, Peeters, 
2003; Le temps du possible, Leuven, Peeters, 2004; La foi chrétienne et le destin de la raison, París, 
Ed. du Cerf, 2004. Una explicación más amplia de la perspectiva de Ladrière se puede encontrar en 
mi artículo AGUIRRE J. M., «Ciencia, pensamiento y fe», en BADIOLA J. A. (Ed.), Esperamos porque 
confiamos, Vitoria, Eset, 2017, p. 43-59.   
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acción. Nuestro comportamiento no tiene más remedio que 
articularse de la misma manera: en clave solidaria y fraterna. La 
guía de la acción debe ser el respeto absoluto a cada persona y a 
todas las personas. Nadie queda ni puede quedar excluído de la 
dinámica de la fraternidad. Y además la persona humana es 
siempre una posibilidad de libertad que debe crecer. Si nada ni 
nadie de lo mundano y de lo humano es Dios, si nada ni nadie nos 
indican los caminos de nuestra libertad, son nuestra inteligencia y 
nuestra voluntad las que deben guiarnos en el complicado camino 
de nuestra libertad de acción. Tenemos perspectivas, pero no leyes, 
tenemos unas líneas generales, pero no el GPS detallado y 
ordenado de nuestra acción.    

La antropología y la ética cristianas indican con claridad un 
componente fundamental para conocer la existencia humana y su 
sentido: la dinámica de la fraternidad. La persona humana no es 
un individuo aislado que puede llevar su lógica por sus solos 
recursos. Es un individuo intersubjetivamente constituido. La 
intersubjetividad forma parte intrínseca de nuestra existencia. Nos 
nacen, nos educan, nos hacen y nos deshacen. Nadie como la fe 
cristiana ha insistido tanto en la individualidad humana, en su 
respeto absoluto, en su sagrada realidad. Pero a la vez, ha insistido 
en su componente intersubjetivo, en la radical fraternidad de las 
personas, en la visión de que todos los humanos somos hermanos, 
prójimos a los que acercarnos. La fe cristiana es radicalmente 
solidaria y fraterna. 

Por eso otro camino de descubrimiento de Dios lo constituye 
la vía moral. En la vida humana interpersonal irrumpe el Absoluto 
como afirmación absoluta del hombre. Esta es la tesis defendida 
por el filósofo José Manzana11. Desde esta perspectiva el hombre -

                                                 
11 Para conocer el pensamiento de José Manzana se puede consultar sus Obras Completas. Ver 
AGUIRRE J. M. - INSAUSTI X., Obras Completas de José Manzana Martínez de Marañon (1928-1978), 
Vitoria, Diputación Foral de Alava, 1998, Tomo I, p. 367-476 (Teodicea natural); Tomo II, p. 417-574 
(sobre todo sus artículos Perspectivas ateas y teísmo filosófico, Ateísmo contemporáneo y teísmo 
filosófico, La vida de la razón y la afirmación de Dios). Expongo este planteamiento en mi artículo 
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en cuanto afirmado por el Absoluto- supera infinitamente al 
hombre. El hombre, en cuanto hombre, vive en la presencia 
respetuosa-amorosa del otro, en quien -como término de 
afirmación del Absoluto-, se hace a su vez presente el Absoluto. 
Puede, por lo tanto, decirse que el hombre, en cuanto hombre, vive 
en la presencia del Absoluto. El Absoluto que me sale al encuentro 
en mi vida interpersonal es una presencia absoluta, ciertamente 
inobjetivable, pero, en todo caso, no impersonal, precisamente por 
ser principio (autojustificador de sí mismo) del carácter absoluto 
de las relaciones interpersonales. «El Dios del teísmo filosófico no 
es un Dios sin «rostro», aunque el único rostro que él me torna es 
el rostro del hombre concreto que está ante mí. El rostro del tú 
humano es el rostro manifestado de Dios, principio sustentador de 
toda personalización»12. 

También Wittgenstein pone el acento precisamente en este 
intento de ligar la ética y la praxis con la presencia del Absoluto, 
rompiendo con las lógicas reflexivas (muy poco «resistentes» en la 
actualidad a la dinámica interna de los razonamientos científicos) 
de querer alcanzar un saber de Dios «científico», objetivo, 
verificable y demostrativo: «Opino que el cristianismo afirma, de 
manera especial, que todas las buenas doctrinas no sirven de nada. 
Se debe cambiar la vida (o la dirección de la vida). Que toda la 
sabiduría es fría y que con ella es tan difícil ordenar la vida como 
forjar hierro frío. En efecto una buena doctrina no debe 
apresarnos, ella puede ser seguida como se sigue la prescripción de 
un médico. Pero aquí nosotros debemos ser apresados y volteados 
(esto quiere decir que así lo entiendo yo) Y una vez volteados, 
debemos seguir así. La sabiduría tiene pasiones. Kierkegaard llama 
a la fe, por el contrario, una pasión»13. La pasión moral por el 

                                                                                                      
AGUIRRE J. M., «Ética, razón y Dios», en BERMEJO D. (Ed), ¿Dios a la vista?, Madrid, Dykinson, 
2013, p. 295-319.  
12 Ibid, p. 494. 
13 WITTGENSTEIN L., Observaciones, Madrid, Siglo XXI Editores, 1987, p. 96-97. La frase indicada 
lleva la fecha de 1946; en el mismo libro en su página 16 Wittgenstein ya adelantaba en un aforismo 
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respeto absoluto de toda persona, la pasión por la dignidad de 
todos, la pasión por la justicia nos abre realmente (quizás sea la 
única manera apropiada de hacerlo, según el cristianismo) a la 
dimensión del misterio y del sentido de Dios. Conocer a Dios no 
significa tanto saber de Él, cuanto experimentar en la práctica de la 
fraternidad la presencia actuante del Dios de la libertad y del amor.  

El contenido de la fe cristiana implica un compromiso claro, 
etico-político, de trabajo por la justicia en nuestro mundo 
«mundializado». Si algo señaló Jesús de Nazareth en su constante 
predicación es la exigencia de fraternidad universal. Por eso yo me 
preguntaría: ¿qué actitud es mejor para la existencia de los 
hombres y de la humanidad y sobre todo de los pobres del mundo? 
Yo respondería: aquella que diera mayor sentido a la globalidad de 
los interrogantes humanos y sirviera para incrementar la libertad y 
la fraternidad humana, en definitiva, su emancipación. La que 
sirviera para alcanzar una mundialización fraterna, libre y 
solidaria. Esa sería la mejor mundialización. 
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Religião versus o Sagrado: 
Dois horizontes epistemologicamente distintos 

 
Jovino Pizzi1 

 
 
1 Introdução 

 
Há motivos para separar a religião do sagrado? Por que o 

sagrado e o humano, e não a religião e o humano? Que significa 
isso para o atual contexto latino-americano e brasileiro? 

Tais questionamentos são inerentes às mudanças que a 
segunda metade do século passado introduziu, com repercussões 
no debate atual. Nessa área, a filosofia se enfrenta a dois 
diagnósticos diferenciados: a) por um lado, espécie de ojeriza ao 
tema; e b) por outro, um revigoramento dos preceitos mais 
dogmáticos da religião. Nem todos os pensadores alimentam essa 
interpretação, reticentes por tanto às mudanças do último século e 
início deste. O problema é que as controvérsias assinalam 
extremismos nada confortáveis, cuja violência é um desafio para a 
hospitalidade convivial. 

De um modo ou de outro, não há como limitar o fenômeno 
da fé, do religioso e do místico a conceitos ou diagnósticos. A 
discussão discorda radicalmente daqueles que sustentam que o 
sagrado e a religião são temas ligados apenas ao campo sociológico 
ou às Ciências Sociais. Aliás, a crise da religião significa que a 

                                                 
1 Universidade Federal de Pelotas/Brasil 
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interpretação como tal necessita de uma revisão e de uma nova 
análise epistemológica.  

Sem dúvidas, o sagrado, o religioso e o humano são temas 
concernentes à realidade social e filosófica. Por serem temáticas 
humanas, são também filosóficas. Por isso, negar essa vinculação 
não passa de uma é equivocação, eximindo-se de qualquer debate. 
No campo epistemológico, há uma separação interpretativa entre 
horizonte do humano e do sagrado do âmbito religioso. Essa 
distinção conceitual permite ampliar o horizonte compreensivo, de 
forma a perceber as abrangências e as peculiaridades entre o 
sagrado, o religioso, o místico, entre outros aspectos, bem como de 
seus símbolos, narrativas, metáforas e, ainda, na sua conformação 
na vida prática dos humanos. No caso, o fenômeno relacionado ao 
sagrado assume de per si uma dimensão mais representativa, 
conquanto o religioso requer sempre a institucionalização da fé 
(com normas, hierarquia, rituais e cultos próprios e – não poucas 
vezes – interpretações diferenciadas dos princípios ligados à fé). 
Por isso, cada religião tem sua teologia, enquanto o sagrado não 
depende diretamente de uma arquitetônica institucionalizada. 

A motivação do tema nasce a partir da tradução do livro de 
Ricardo Salas O sagrado e o humano (1996). Sua análise evidencia 
o contexto chileno. No entanto, a América Latina como um todo e o 
Brasil, em particular, retratam a diversidade religiosa, aspecto 
inerente a um diálogo intercultural. Nessa questão, o livro conduz 
o leitor a entender essa multi-diversidade, com duas perspectivas 
diferenciadas: o aspecto originário das tradições de seus povos 
(indígenas, no caso; mas que poderia também refletir a 
originalidade das tradições afros), alinhadas com o processo de 
evangelização cristã. 

Por isso, a análise não pode ser restrita a um fenômeno 
isolado e unilateral, como fosse apenas um tema estritamente 
sociológico, teológico ou antropológico. Nesse sentido, há uma 
complementaridade entre as ciências, avivando ainda mais o 
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debate. O livro de Salas Astrain salienta a análise filosófica do 
tema, aspecto que o autor não se cansa de repetir. 

 
2 O sagrado e o religioso: dois campos semanticamente 
distintos 

 
Como foi anunciado, o sagrado é muito mais versátil, 

abrangente e profuso. É isso que sustenta Ricardo Salas, no seu 
livro. Para o filósofo chileno, as Ciências Sociais e a filosofia se 
limitaram a tratar o fenômeno religioso como se a questão fosse 
específica de uma ciências ou de outra. O livro O sagrado e o 
humano, de Ricardo Salas, trata do sagrado e de seus símbolos, 
metáforas e narrativas, mostrando o dinamismo e a capacidade de 
ressignificação. Para Salas, o problema está na passividade, 
alienação e no tradicionalismo com que as Ciências Sociais e a 
própria filosofia consideram o sagrado como tal, priorizando 
apenas o aspecto religioso como se ele fosse exclusivo e seu 
açambarcamento (conceitual e prático) fosse total. 

O autor não propõe uma definição e/ou uma diferenciação 
categórica entre o sagrado e o religioso. Para ele, o sagrado 
pressupõe uma ligação empática com o homo religiosus. Por isso, 
sem romper com o positivismo “ingênuo”, não é possível separar o 
fenômeno do objeto estudado. Em outras palavras, é preciso 
diferenciar entre a exegese do texto religioso e a hermenêutica 
(isto é, a interpretação do texto). Mesmo assim, essa exegese e a 
própria hermenêutica não conseguem especificar aquilo que 
ultrapassa ou vai além dos textos, dos símbolos e das metáforas. 

Nesse sentido, o aspecto mais importante está na distinção 
entre um topos sagrado e a linguagem religiosa. O topos supõe um 
elemento de composição pospositivo originário do grego topikós, ê, 
ón, traduzido por localismo e topozesia como lugar ou local. 
Gramaticalmente, esse topos se transforma, então, em topia e, com 
o acréscimo do sufixo iço, forma o adjetivo tópico. Assim, na 
composição do adjetivo tópico há sempre referência a lugar ou a 
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lugares-comuns e, consequentemente, ao estudo ou tratado acerca 
dos mesmos. Mas ele também se vincula a algo sagrado que 
preside e é concernente ao lugar. Na referência ao uso medicinal, 
esse topos representa, pois, uma espécie de medicamento externo 
que cura ou repara o mal. No caso, o topos sagrado poderia ser 
análogo a esse lugar, espaço ou símbolo comum, no qual a 
divindade está presente e se manifesta aos crentes. 

Daí, então, o respeito e veneração a esses lugares-comuns, 
constituídos e topicalizados, situados em áreas destacadas e com 
relevância importante. Em outras palavras, o topos sagrado 
representa uma espécie de figura espiritual, força dominadora ou 
outras imagens míticas, na maioria das vezes associadas com o 
bem; no entanto, há ocasiões em que esse topos se vincula a 
personificação do mal. Esses lugares-comuns podem ser igrejas, 
santuários, cruzes nas beiras das estradas, montanhas, rochas, 
animais etc. A complexidade desse fenômeno congrega diferentes 
aspectos, podendo envolver o psiquismo humano, a economia, a 
linguagem e a cultura. Ou seja, o sagrado articula um complexo 
emaranhado – nem sempre compreensível, mas nem tanto 
desconjuntado – de símbolos, metáforas e narrações, traduzidas 
em imagens, poemas, cantos, orações e manifestações que 
permeiam a conduta humana e, além disso, estabelece uma relação 
com o transcendente. 

O livro de Ricardo Salas não elucida categoricamente a 
diferença entre o sagrado e o religioso. Em boa medida, parece que 
esses conceitos são análogos, para não dizer idênticos. Todavia, a 
diferenciação entre o sagrado e o religioso indica que há dois 
campos semanticamente distintos. O discernimento não salienta 
apenas a separação ou a disjunção dos dois conceitos, mas, 
sobretudo, na identificação da religião com a institucionalização. A 
religião se vincula ao ato e ao efeito de oficializar e estabelecer um 
código próprio, com regras, normais, leis, procedimentos, 
hierarquia etc. 
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No caso, a institucionalização da religião e seu viés histórico 
de institucionalidade evidencia um fenômeno típico da cultura 
ocidental. A cristandade favoreceu essa intersecção. A modernidade 
– com todas as suas feições – remarcou o espaço da religião 
identificando-a com sua conformação histórico-institucional. Esse 
foi, sem dúvida, um aspecto importante, mas sem o devido 
tratamento ou consideração categorial. Ou seja, o debate se divide 
entre o papel e o status da religião e aos novos padrões 
institucionais das igrejas como tal. Talvez essa seja uma percepção 
latino-americana e brasileira, na medida em que as igrejas ainda 
conseguem sustentar o jogo duplo de independência do Estado e, 
ao mesmo tempo, se alimentam de bonificações fiscais desse 
mesmo Estado (teoricamente laico e sem bandeira religiosa). 

Então, se a modernidade gerou uma dupla natureza, a 
religião, como tal, começou a ser objeto de uma análise 
hermenêutico-interpretativa concernente a esse período, uma vez 
que o leque da “cultura organizada unitariamente” passa a sofrer 
um processo de diversificação entre os postulados metafísicos, 
éticos e políticos, científicos e religiosos (LOMBARDO, 1981, p. 
784). Na Europa, a partir da metade do século XVII, a religião 
começa a ser tratada como “um sistema separado da política, da 
economia, do direito, da educação e da ciência” (Idem). Em 
decorrência, o próprio vocábulo religião começa a apresentar, nas 
diferentes culturas ou mesmo na concepção mais universalista, 
significados bastante diferenciados (IDEM). Então, os significados e 
o papel da religião assumem características díspares. 

O monolinguísmo paroquialista das interpretações apresenta 
uma perspectiva um tanto unilateral. No caso de Hans-Jürgen 
Prien, por exemplo, a história e o sagrado recebem uma 
perspectiva notadamente cristã. Em outras palavras, sua tentativa 
de historiar o contexto latino-americano realça apenas o aspecto 
ligado à religião institucionalizada, ou seja, a cristã e, no fundo, um 
caráter acentuadamente católico. 
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Esse é também o ponto de vista de Eduardo Grüner. Para o 
argentino, a modernidade implantou um modelo sistema-mundo 
que deslocou a centralidade mediterrânea para fixar-se no 
Atlântico, interligando três continentes: Europa, América e África. 
Esse fato amplia o horizonte econômico, político, cultural e 
religioso. A configuração do novo sistema-mundo deixa de lado os 
“três grandes monoteísmos ou religiões históricas” para consolidar 
um “sistema-mundo mono-cultural” (GRÜNER, 2010, p. 215). Em 
outras palavras, paulatinamente, esse sistema foi sendo 
monoliticamente homogeneizado e consolidado a partir de uma 
única figura religiosa: o cristianismo. 

A ótica de Prien não contempla as manifestações do sagrado, 
pois elas não estavam – ou nunca foram – ligadas a um sistema 
político ou religioso institucionalizado e/ou reconhecida como 
religião historicamente organizada. Ou seja, o sagrado não é 
assumido como religião histórica, pois o sistema “geocultural 
unificado”, na expressão de Grüner, se alimentava de um sistema-
mundo enquanto ideia de uma única religião, ao tempo que 
também defende “uma ideologia e uma concepção de mundo” única 
(GRÜNER, 2010, p. 219). 

Nesse sentido, o livro de Ricardo Salas é muito mais ousado, 
pois trata de compreender, filosoficamente, “o simbolismo sagrado 
e o imaginário religioso contemporâneo como parte de uma 
profunda experiência antropológica do sagrado”. Essa experiência 
não apresenta um formato ou gênero unificado e hermeticamente 
organizado (e institucionalizado). Na verdade, não se trata de 
hegemonia ou de paralelismos etno-culturais e/ou religiosos, mas 
de um horizonte multi e intercultural e, inclusive, inter-religioso. 

Por isso, em se tratando de modernidade e no horizonte de 
um pensamento pós-metafísico, ao tempo que há uma distinção 
entre o religioso, o sagrado e a política, a influência do Estado 
moderno exige a conversão da religião em instituição “igreja”. Em 
outras palavras, a necessidade de reconhecimento impingiu um 
caráter jurídico e transformou a religião em entidade organizada. 
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Então, se o período moderno abriu a possibilidade para perceber as 
distinções entre áreas epistemológicas e campos de ação 
diferenciados, há, por parte do Estado, a exigência de dar ou 
definir o caráter institucional a uma entidade específica. Essa 
denominação – de igreja, por exemplo – representa, portanto, a 
oficialização de seu caráter jurídico, de forma que sua marca ou a 
caracterização seja personalizada enquanto entidade pública. 

Para fugir desse caráter institucional e institucionalizado, 
melhor seria, então, considerar o fenômeno como concernente à 
religiosidade. Todavia, a opção em diferenciar o religioso do 
sagrado parece ser a opção mais didática – ou quem sabe, 
hermenêutico-interpretativa –, com o que é possível, então, 
estabelecer uma interdisciplinaridade mais plausível. Por um lado, 
a escolha permite identificar o modelo tradicional de conceito, no 
qual a religião serve como fator de ordenamento da sociedade, 
especificando os fiéis e os infiéis enquanto opostos excludentes. Por 
outro, a ideia está em realçar o sagrado enquanto abarcador do 
fenômeno religioso e místico, com seus topos, símbolos, metáforas 
e narrativas. Essa seria, portanto, a alternativa em tempos pós-
metafísicos. 

 
3 O sagrado em tempos pós-metafísicos 

 
A expressão pós-metafísica é genuinamente habermasiana. 

Ela está ligada a uma metodologia reconstrutiva cujo procedimento 
presume a revisão de qualquer pré-concepção ou ponto de vista 
(prático e/ou teórico). Essa espécie de revisão se vincula ao 
dissenso-consenso em torno de questões de fundo, com o objetivo 
de, diante de qualquer dissentimento, encontrar uma pretensão de 
validez universalizável. Para Habermas, o agir comunicativo está 
ligado a uma metodologia reconstrutiva (Cf. PIZZI, 2005) cujas 
pretensões têm como meta alcançar um nível de entendimento 
entre os sujeitos a ponto de “renovar esse saber cultural” 
(HABERMAS, 1989, p. 497). Ou seja, as considerações e os pontos 
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de vista prévios “familiares” aos sujeitos coautores ou até mesmo 
desconhecidos – tanto em relação às ciências (pré-teórico) como 
concernentes à cultura, à religião etc. – estão sujeitas a revisões 
permanentes. Por isso, as “pretensões de validez que se tornam 
problemáticas” devem ser colocadas em discussão, examinadas e, 
se for o caso, reconstruídas (HABERMAS, 1990, p. 110). 

Nesse sentido, há diversos aspectos a serem debatidos em 
relação a Habermas. No caso, a possibilidade de revisão inclui, no 
âmbito procedimental, qualquer afirmação ou pressuposição a 
respeito de algo ou de algum fenômeno. É evidente que não se 
trata de limitar ou constranger as manifestações a respeito de 
qualquer ponto de vista. Aliás, a expectativa inerente à interação 
entre sujeitos coautores presume a sinceridade de qualquer falante. 
Todavia, isso não significa que qualquer manifestação seja 
verdadeira ou possua uma justificação dogmática, incontestável e, 
portanto, insuscetível a qualquer crítica. 

Além da referência a Habermas, pode-se também salientar a 
nova configuração do Estado. A versão economista, como a de 
Piketty (2014), por exemplo, realça a noção social do Estado. Ou 
seja, o Estado social e fiscal acaba assumindo atividades que, há 
vários séculos, vinham sendo realizadas pelas igrejas, congregações 
e instituições sociais. Na verdade, o Estado ampliou sua 
abrangência sobre campos de ação, como a educação, a saúde, a 
assistência social etc. de forma a açambarcar diversas áreas sociais. 
A nova configuração do Estado aumentou a carga fiscal e, ao 
mesmo tempo, assumiu a gerência de setores importantes da vida 
social. 

Por isso, a perspectiva pós-metafísica está ligada à revisão e 
reconsideração de qualquer pressuposição. De um lado, há setores 
da sociedade que insistem na diminuição da forma de controle do 
Estado; do outro, evidencia-se a pressão de conservar preceitos 
teocráticos, exigindo do Estado um aval em favor de tais preceitos. 
No caso, qual seria o lugar da religião? 
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A resposta se vincula ao horizonte do sagrado. 
Sociologicamente, o argumento religioso tem como matiz o aspecto 
histórico. Do ponto de vista filosófico, ele não se sustenta sozinho, 
pois o tema está vinculado a um ponto de vista moral. Assim, o 
dogmatismo religioso não pode ser empregado em sua 
universalidade. De outro lado, o sagrado pode ser considerado um 
fenômeno concernente a todas as culturas e sociedades. Como 
fenômeno, parece ser universal; mas enquanto especificidade 
particular, a manifestação é típica do topos, isto é, de um 
determinado lugar, com suas figuras e símbolo espirituais 
específicos. 

Essa delimitação evita, entre outras coisas, qualquer tipo de 
dogmatismo, pois cada lugar preserva sua característica específica. 
Por outro lado, o perigo da religião está em assumir um 
dogmatismo com traços marcadamente intransigentes. Não raras 
vezes, o dogmatismo religioso caminha no sentido de realçar 
valores e estilos de vida notadamente ultraconservadores. A 
estimulação dogmática extremamente classificatória, como é o caso 
da canção O que é que sou sem Jesus? 

Essa composição, adaptada pelo sacerdote Alessandro 
Campos, é um bom indício para evidenciar o efeito classificatório 
de tudo o que faz parte das circunstancialidades do mundo 
humano e terráqueo. Na letra da música, a palavra “nada” aparece 
18 (dezoito) vezes. Na verdade, a resposta à pergunta indica uma 
divisão entre os seguidores da doutrina católica contra os demais. 
Esse tom classificatório segue o mesmo esquema da divisão 
medieval entre santos e pecadores. Em outras palavras, 

 
A concepção do tempo, a organização do espaço, a antropologia, 
a noção de saber, a ideia de trabalho, as ligações com Deus, a 
construção das relações sociais, a instituição de práticas rituais, 
toda a vida e visão do mundo [...] gira em torno da presença do 
pecado (CASAGRANDE e VECCHIO, 2006, II, p. 337). 
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Na verdade, o “nada” já é alguma coisa. Mas a radicalização 
interpretativa da especificação e da forma de compreender as 
circunstancialidades terrenais determinam as fronteiras entre os 
com e os sem Jesus (como denota a canção de Alessandro Campos). 
Em síntese, a fixação de um eixo central demarca duas esferas 
distintas. Existem, portanto, duas interpretações opostas: os que 
estão com Jesus e os demais. O elemento balizador está na relação 
inversa entre graça e pecado. A insistência na graça representa a 
garantia de salvação e da libertação do pecado. No entanto, o 
pecado é “definido em sua natureza, dissecado em suas partes, 
interrogado quanto às suas causas, estudado em seus efeitos” 
(CASAGRANDE E VECCHIO, 2006, II, p. 338). As causas e os 
efeitos dessa classificação cria “uma cultura do pecado” com o fim 
de “influir com todo o seu peso nos acontecimentos culturais e 
religiosos” (IDEM, p. 250); enfim, para determinar, com muita 
clareza e convencimento, o que alguém seria sem Jesus. 

De certa maneira, constitui-se uma demonologia 
(BALDUCCI, 2001, p. 1003) com o fim de mapear a cultura, as 
tradições e outros aspectos antropológicos, étnicos e religiosos, 
bem como o aspecto convivencional (ou de exclusão e rechaço). 
Nesse caso, a interdisciplinaridade é, praticamente, impossível. Na 
tradição espanhola e latino-americana, a maldade está diretamente 
ligada com o demônio. Nela, a Gruta de Salamanca é uma 
referência importante dessa arte pecaminosa (SALAS, 1996, p. 51-
52). 

Em relação à América Latina, Eduardo Grüner salienta, na 
análise etno-histórica da cultura latino-americana, a referência ao 
comércio triangular entre três continentes. Nessa nova 
conformação, ele afirma que houve uma homogeneização, a ponto 
de implantar monoliticamente apenas o cristianismo (GRÜNER, 
2010, p. 215). Pelo que se pode perceber, no Chile, a influência 
africana é mínima, ou seja, a questão indígena é muito mais 
saliente. Em outros países da América Latina, além dos povos 
originários, é forte a ascendência africana, não apenas enquanto 



Jovino Pizzi | 101 
 
questão etnográfica, mas devido também aos aspectos religiosos, 
artísticos, culturais etc. 

O diagnóstico do tempo presente – isto é, em tempos pós-
metafísicos – evidencia uma espécie de fundamentalismo, presente 
não apenas nas pregações, nas canções e rituais, mas também na 
sua representação política. É o caso, por exemplo, da atual bancada 
evangélica. Ou seja, o legislativo brasileiro se compõe de um 
segmento bíblico (MARTINS, 2015, p. 22), com matizes ideológicas 
embasadas em uma tradição cristã, notadamente 
ultraconservadora. Há casos também nas Universidades. Na 
verdade, ao tempo que a sociedade avança no sentido de uma 
secularização, com a mitigação das significações de âmbito 
religioso, há um avanço de setores mais ligados às tradições 
fundamentalistas. 

Como salienta Habermas, o fato de assumir uma atitude 
filosófica implica em um “ateísmo metódico”, na medida em que as 
mesmas perguntas dirigidas a um teólogo não são respondidas da 
mesma perspectiva que as de um filósofo (HABERMAS, 1999, p. 
89). Como já foi destacado, nosso foco é a distinção entre a questão 
da religião e do sagrado e as repercussões no ponto de vista 
filosófico-moral. Para Habermas, ao debate se centra na distinção 
entre “racionalidade filosófica e fé religiosa” (IDEM, p. 91). 

Evidentemente, a acuidade – ou a importância – é essencial 
no momento de delinear a diferença entre o sagrado e a religião. 
Trata-se, pois, de uma exigência epistemológica, mesmo que os 
dois âmbitos proporcionem vínculos humanos importantes. Na sua 
perspectiva pós-metafísica, Habermas entende que o compromisso 
atual da filosofia não deve preocupar-se com a “glorificação 
idealista de uma realidade necessitada de salvação”, mas com a 
indiferença de uma sociedade voltada aos aspectos meramente 
empiristas e que perdeu a noção normativa, pois permanece surda 
para o âmbito moral (HABERMAS, 1999, p. 95). 

Em vista disso, há duas considerações importantes. Por um 
lado, a pregação ultraconservadora de voltar ao passado e 
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recuperar padrões pré-modernos. Com isso, seria possível 
restaurar o equilíbrio – se é que houve – de um mundo ordenado 
conforme a estrutura de uma cristandade teocêntrica. No caso, 
haveria um tipo de teologismo medievalista em tempos pós-
metafísicos. Em segundo lugar, a tese de uma retomada da 
temática ligada ao sagrado e à religião. Trata-se de uma 
reconstrução, pois há novos elementos e diferentes concepções. Por 
isso, a insistência na diferenciação entre o sagrado, o religioso e o 
humano, aspecto que Ricardo Salas propicia e que, neste texto, é 
uma questão fundamental. No nosso caso, essa reconstrução é 
filosófica. Por isso, a proposta implica também em ressignificações 
interpretativas e conformações pragmático-filosóficas. 

 
4 Novos tempos: ressignificações polissêmicas 

 
A reconstrução é um indicativo de que nada é tão dogmático 

que não possa ser, ao menos, questionado. Nesse sentido, a 
taxonomia de nosso tempo salienta dois aspectos. Por um lado, a 
reestruturação de muitos aspectos, como é o caso das congregações 
católicas2 ou a utilização da palavra sagrado.3 Por isso, além da 
sintomática escassez de sacerdotes e religiosos (as) no seio da 
igreja católica, observa-se uma quantia cada vez maior de templos 
religiosos, com denominações de todo tipo.4 Nesse campo, há 
também uma espécie de disputa para ver quem consegue o templo 
ou santuário mais ostentoso e com maior destaque. Da mesma 
forma, as redes de rádio, canais de TV e outros meios perfazem 
                                                 
2 A Congregação das irmãs do Imaculado Coração de Maria, no Brasil, reorganizou seu quadro 
administrativo e gerencial. Em um debate interno, dado à diminuição do número de religiosas e a 
idade avançada da maioria delas, aprovaram a redução de cinco para duas províncias. 
3 Neste caso, por exemplo, a Constituição na Bolívia fala do sagrado (art. 30 e 302), conquanto a 
brasileira sequer menciona a palavra sagrado (a), salientando apenas “o livre exercício dos cultos 
religiosos” (art. 5). 
4 Também é motivo de comoção o fechamento de igrejas na cidade de Nova Iorque, motivado não 
apenas pela falta de sacerdotes, mas devido também à queda de frequentadores das missas e dos 
serviços comunitários. Cf. http://www.ihu.unisinos.br/noticias/545388-diocese-de-nova-york-
fecha-40-igrejas-a-2-meses-de-visita-do-papa, acesso em 08 de setembro de 2015. 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/545388-diocese-de-nova-york-fecha-40-igrejas-a-2-meses-de-visita-do-papa
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/545388-diocese-de-nova-york-fecha-40-igrejas-a-2-meses-de-visita-do-papa


Jovino Pizzi | 103 
 
uma programação com invocações de qualquer gênero. Neste caso, 
os fluxos das mensagens e apelos indômitos não são regulados por 
nenhum órgão ou instância da esfera política ou jurídica. 

Por outro lado, as transformações apontam para um novo 
cenário. Na verdade, a hegemonia de uma ou de outra religião vai 
perdendo o sentido. Em boa parte, falar de religião não significa 
mais a identificação com uma ou outra igreja (no caso do Brasil ou 
da América Latina, a católica). Nesse sentido, além da multiplicação 
das denominações religiosas (ocidentais, orientais, africanas etc.), 
há também novo leque de denominações. Ou seja, o novo design 
vai criando uma espécie de equalização do âmbito religioso, cuja 
perspectiva não se reduz à esfera do institucionalizado, 
introduzindo novos elementos. 

Ao mesmo tempo, o Estado social e fiscal assume um peso 
bastante significativo. Como diz Piketty, “ele agora é maior do que 
nunca”. Em outras palavras, nas décadas do pós-guerra, “o poder 
público passou a desempenhar, na vida econômica e social, um 
papel central” (PIKETTY, 2014, p. 461). A maior participação da 
arrecadação “permitiu ao poder público cuidar de missões sociais 
cada vez maiores” cujas preocupações têm em vista, por um lado, a 
educação e a saúde e, por outro, as rendas de substituição e de 
transferência (PIKETTY, 2014, p. 465). 

A encampação do social pelo Estado reformula o papel da 
religião e das igrejas. Talvez essa seja um dos fatores importantes 
para ressituar o lugar e a função das religiões, agora mais voltadas 
para a fé e o âmbito salvacionista. É evidente que, no seio de um 
sistema liberal capitalista, a fé também é um negócio. Como explica 
Ricardo Salas, há uma economia da religião. 

Daí, então, a proposta de diferenciação entre a religião, o 
sagrado, a crença, o místico e os lugares sagrados, entre outros 
aspectos. Trata-se, pois, de um aspecto pedagógico-educativo, e 
não simplesmente uma questão de definições. Por um lado, não há 
mais como sustentar a religião como parâmetro, conquanto, não 
poucas vezes, ela cria uma espécie de folclore em relação ao 
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sagrado. Por outro, o tema do sagrado refaz a compreensão a 
respeito do papel da religião. Na verdade, o sagrado parece é, sem 
dúvidas, mais abrangente que o da religião. Embora os conceitos se 
relacionem com a dimensão transcendente, há, entre eles, 
diferenciações importantes e, por isso mesmo, são dois conceitos 
interdisciplinares. 

Esse é um dos aspectos relevantes do livro do filósofo chileno 
Ricardo Salas. Ele é uma excelente contribuição no 
aprofundamento dessa questão. Não há propriamente uma 
teologia do sofrimento e da desgraça humana, mas o 
reconhecimento da contribuição do sagrado – seja um topos, lugar, 
ritual, símbolo, narrativa ou qualquer outra metáfora. Nesse 
sentido, o próprio título do livro corrobora para dirimir qualquer 
dúvida. O sagrado define uma dimensão humana que não se 
institucionaliza e nem forma parte de um sistema relativamente 
institucionalizado e formalmente legalizado. 

As circunstancialidades analisadas no livro salientam a 
diversidade concernente ao sagrado. No fundo, são diferentes 
formas diferentes de expressar o sagrado, às vezes com suas 
reinvenções e modificações que transgridem a perspectiva 
exclusivista das formas tradicionais de experienciar o próprio 
sagrado. Em outras palavras, há diferentes formas de assumir e 
vivenciar o sagrado. Nem todas elas são ou estão 
institucionalizadas, nem oficializadas em um sistema homogêneo 
e, de certa forma, estruturado. Na verdade, trata-se de um sentido 
encarnado e em permanente rearticulação. 

Ao mesmo tempo, o livro chama a atenção para o fenômeno 
midiático das manifestações simbólicas. Não se trata apenas de ver 
as formas como tais manifestações são veiculadas, pois existe 
também um número significativo de programas de televisão e 
rádio – entre outros mass media –, alguns deles nas mãos de 
“igrejas”, transmitindo continuamente suas pregações 
missionárias. 
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Mas se isso não é o suficiente, o número de políticos 
capitaneados por “igrejas” começa a evidenciar-se, tanto na 
denominação de partidos políticos, como na anuência em torno a 
determinados temas. Nesse sentido, a religião se apresenta com 
um papel político e, então, compete com a filosofia política. Por 
exemplo, as questões concernentes ao aborto conseguem reunir 
praticamente todas as igrejas, por mais díspares que sejam as suas 
práticas e interpretações da dogmática. 

Além do mais, o redimensionamento do fenômeno religioso 
recebe diferentes denominações. Por um lado, é forte a tendência 
em afirmar na retomada da religião por parte da sociedade, mas, 
por outro, há também indícios de uma secularização sem 
precedentes. Sem entrar em detalhes, nossa tese indica outra 
perspectiva para o âmbito religioso, cujo leitmotiv estaria em uma 
espécie de economia da salvação. Ou seja, uma espécie de 
medicamento ou, então, de medicina que cura e repara o mal. Essa 
força espiritual representa, pois, a alternativa ao sofrimento 
mundano. A mudança não tem apenas em vista uma teologia da 
prosperidade como tal, mas na realocação do locus celestial e 
ressituando-o no contexto mundanal. 

Nesse sentido, os símbolos tradicionais da esfera religiosa se 
transformam em elementos de um exercício para finalidades e/ou 
objetivos da vida mesma. Em outras palavras, segue presente o 
aspecto transcendente, conquanto os aspectos concernentes ao 
contexto humano e circunstancial ganha cada vez mais força. 
Assim, a religião passou a oferecer todas as espécies de curas, de 
superação das agonias, de solução de conflitos e, inclusive, em 
vistas a aquisição de bens materiais. Nesse movimento, não há 
mais indulgências concernentes a um paraíso escatológico, mas na 
superação e no êxito em relação a situações cotidianas. 

Então, o modelo tradicional de religião, institucionalizado 
através de diferentes organizações e, inclusive, com manuais e 
códigos legislativos, vai se diluindo em meio a um leque mais 
amplo e diversificado. Alguns dos sintomas são evidentes. No caso, 
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por exemplo, há alguns anos, as igrejas e catedrais eram cobiça do 
Estado – e nesse sentido, havia um zelo para preservar esse 
patrimônio nas mãos da própria igreja –, mas, atualmente, igrejas, 
catedrais e/ou conventos se tornaram museus ou, então, servem 
para outras finalidades (hotéis, restaurantes, casas de diversão, 
repartições públicas etc.). Ou seja, são ofertados para a sociedade 
ou para o Estado para que eles se encarreguem na manutenção e 
uso. Outro exemplo se relaciona às congregações religiosas que, 
frente à diminuição de candidatos/as, reduzem o número de 
provinciais, ao tempo em que, em grande parte, se retiram da 
missão social. 

Em vista disso, é possível concluir que há questões baseadas 
em observações e, ao mesmo tempo, a tese relacionada à mudança 
de perspectiva teórica. Ou seja, é possível afirmar, com base tanto 
nas observações quanto no uso e na finalidade, que o fenômeno 
religioso está ganhando outra perspectiva. Por isso, a ênfase em 
duas questões fundamentais. A primeira delas diz respeito a 
terminologias. Como já foi explicado, é necessário distinguir o uso 
e as implicações das categorias – o religioso e sagrado, entre outras 
– sem, por isso, renunciar seu caráter interdisciplinar. No nosso 
modo ver, o topos sagrado realça aspectos simbólicos, metafóricos 
e narrativos que nem sempre estão institucionalizados e/ou 
formalizados legalmente e, por isso mesmo, essas representações 
ultrapassam o próprio texto, os símbolos e as metáforas. 

A segunda conclusão é mais especulativa, pois debate a 
conjectura a respeito da mudança de época. No caso, a 
possibilidade de uma nova era axial (HABERMAS, 2015, p. 32) 
significa um novo estilo de vida, com padrões e características 
relativamente inovadoras. Na verdade, a perspectiva de um mundo 
na sua totalidade, interpretado a partir do monismo de um “único 
Deus” criador só é possível desde o “interior de alguém que faz 
parte de suas narrativas míticas” (HABERMAS, 2015, p. 32 e 33). 
Entre a perspectiva interior e a exterior, há o risco de reduzir a 
noção de mundo da vida a simples fenômenos vivenciados, isto é, a 
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fenômenos relativos e objetivados, sem compreender a diversidade 
de outros fenômenos também presentes no dia a dia das pessoas. 

Em outro sentido, e na tentativa de superar o dualismo 
interior versus exterior, a linguagem religiosa vai ganhando 
constantes ressignificações, que vão modificando as próprias 
reinterpretações e, inclusive, a missão da religião como tal. Nesse 
sentido, a perspectiva pós-metafísica não apenas questiona os 
dogmatismos, como também introduz novas exigências 
epistemológicas condizentes com uma sociedade plural e 
intercultural. Em síntese, o sagrado assume esse caráter mais amplo 
e abrangente, com o que é possível compreender as manifestações 
das linguagens religiosas. 

Em vista disso, o debate a respeito é, de certo modo, uma 
contribuição importante, pois as ressignificações do sagrado e do 
religioso obedecem ao processo dinâmico de uma sociedade em 
permanente transformação. Com isso, os pressupostos ou uma 
“nova maneira” de pensar o diálogo intercultural, uma forma de 
incitar a repensar a presença das religiões na sua especificidade e no 
papel que elas podem assumir na construção de uma sociedade mais 
hospitaleira e hospitaleira. 

Para concluir, cabe ressaltar que tanto a distinção de mundo e 
mundo interior como a noção de religião e a delimitação do sagrado 
não se sustentam em monismo ou dualismo de qualquer espécie. Na 
medida em que “as imagens de mundo da era axial” vai 
“descentralizando o mundo como totalidade”, novas constelações 
vão aparecendo. Desta forma, a autocompreensão e a compreensão 
de mundo pós-metafísicas (HABERMAS, 2015, p. 36) abrem o leque 
para novos mundos e novos fenômenos (entre eles, o sagrado). 
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Fenômeno religioso, crítica filosófica e 
secularização  

 
Antonio Glaudenir Brasil Maia1 

 
 
1 Introdução 

 
O presente texto tem como ponto de partida um recorte do 

debate sobre a atualidade do fenômeno religioso tendo como 
referência o aspecto da secularização e da crítica que acompanha 
tal fenômeno propriamente dito no âmbito da esfera do 
pensamento crítico-filosófico. A análise centra-se no aspecto 
aproximativo que o termo secularização é tomado na reflexão de 
Gianni Vattimo que não se apropria do caráter 
antinômico/oposicionista como pode transparecer a primeira vista; 
pensar aqui uma espécie também de ‘continuidade’ e 
interdependência entre os termos para pensar a experiência 
religiosa. De um ponto de vista mais genérico, esses traços básicos 
nada mais refletem do que o caráter difuso que a religião e a 
religiosidade assumiram em nossos dias, não se restringindo a 
religião institucional2. Existem razões socioculturais e filosóficas 
que explicam o retorno do fenômeno religioso na 
contemporaneidade, eis um dos pontos centrais na presente 
reflexão.  
                                                 
1 Universidade Estadual Vale do Acaraú/Brasil. Bolsista/BPI/FUNCAP 
2 Convém aqui sugeri a reflexão sobre essa problemática em CRESPI, F. A Experiência religiosa na 
pós-modernidade. São Paulo: EDUSC, 1999. 
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Também é importante ressaltar que o texto resulta de um 
projeto de pesquisa ainda em desenvolvimento sobre o fenômeno 
do retorno da religião, tratada sob o debate entre modernos e pós-
modernos – não exposta na sua totalidade aqui – que assegura que 
a questão do sagrado, da religião e do problema da secularização 
que acompanha, ainda reflete um dos pontos de tensão de tal 
debate.  
 
2 O fenômeno do religioso e a atualidade da questão  

 
A análise do (retorno do) fenômeno religioso hoje, de um 

ponto de vista sócio histórico, deve levar em consideração as 
profundas transformações que marcam a sociedade 
contemporânea nos campos da ciência e tecnologia, nos processos 
de comunicação e de informação, a guerra nuclear, as ameaças 
ecológicas, a manipulação genética, etc. Vive-se uma realidade 
extremamente complexa que afeta fundamentalmente o modo de 
existência dos indivíduos, suas manifestações culturais e a 
configuração de suas instituições. Essa complexidade existencial 
põe o homem contemporâneo numa caminhada em busca do 
sentido da sua vida, na criação de um cabedal simbólico que possa 
servir-lhe de norte existencial. A busca por esses conteúdos 
simbólicos se dá de uma maneira difusa, isso porque não existe um 
centro ou um ponto de vista unívoco sobre o fenômeno religioso. 
No entanto, é nas religiões que o conteúdo simbólico-existencial 
dos homens se constitui de maneira mais sólida, com suas 
explicações sobre a realidade, seus ritos, suas celebrações, suas 
personalidades etc., que propõem um estilo de vida leve, de 
abnegação, doação, um estilo de vida supostamente acessível a 
todos. Desse modo, a busca pelo sentido da existência marca a vida 
dos indivíduos, o que abre espaço, consequentemente, para um 
reavivamento ou uma presença intensa das religiões (Tese da 
religião como articulação de sentido).  
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A religiosidade que daí emerge, no entanto, é bem mais 
complexa com relação à religiosidade tradicional, isso porque, 
devido à globalização, há um encontro, um choque de culturas, 
onde os indivíduos se defrontam com as mais diversas visões de 
mundo, abrindo-se, assim, uma multiplicidade de propostas de 
sentido, uma enorme gama de interpretações da realidade. Tal 
complexidade desencadeia um processo de individualização da fé, 
na qual cada indivíduo, do modo que lhe seja mais conveniente e 
de acordo com as influências culturais recebidas, cria seu universo 
de crenças, dogmas, verdades. É nesse viés que se identifica (três) 
traços básicos das religiões no contexto contemporâneo, a saber:  

 
1) Privatização, que significa a centralidade do indivíduo 
autônomo capaz de escolher entre as diversas alternativas 
religiosas, o que tem conduzido a uma espécie de cultura de 
mercado de bens simbólicos; 2) o trânsito religioso entre os 
diferentes sistemas religiosos; 3) alargamento para além das 
fronteiras da religião, para outros setores da vida social, fazendo 
cruzar religião, economia, ciência, filosofia, ecologia, psicologia 
etc. (OLIVEIRA, 2013, p. 11).  

 
Ainda na esteira da reflexão do professor Manfredo Oliveira 

(2013), os analistas e intérpretes de nosso tempo, para além das 
divergências sobre o lugar que ocupa (ou que possa ser ocupado) 
pelo fenômeno religioso, reconhecem que o mesmo é um elemento 
imprescindível para uma compreensão adequada da sociedade da 
modernidade tardia. Em certo sentido, as análises identificadas 
acenam para a perda da influência das autoridades religiosas; ao 
mesmo tempo observam que a religião (voltou a ocupar) ocupa um 
lugar central no contexto cultural de nossas sociedades (não 
apenas cultural, mas no âmbito político também). “Isso significa 
dizer que temos hoje tanto fatore que conduzem a religião à 
insignificância como fatores que favorecem um ressurgimento sob 
novas formas” (OLIVIERA, 2013, p.13).  
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A religião deixou de ter a característica de ser um sistema 
bem compactado, cristalizado, de crenças e dogmas e abriu-se à 
novas exigências humanas, como uma forma de sobrevivência. O 
homem hodierno não abre mão de sua autonomia, arduamente 
conquistada por lutas históricas, não pensa em abandonar os 
avanços da ciência e da técnica, os conhecimentos adquiridos pela 
humanidade. Porém, ainda vê nas religiões um espaço de 
construção de sentido existencial e, diante disso, as religiões 
acabam por adaptar suas velhas crenças a esse “novo” homem, 
sem, contudo, perder seu conteúdo dogmático essencial. Assim, a 
religião volta a fazer parte central da sociedade contemporânea, 
sendo um elemento que nos permite compreender essa mesma 
sociedade, pois o reavivamento religioso é um sintoma do seu 
modo de organização e funcionamento (pensando aqui com base 
na tradição marxiana). Isso é o que podemos denominar de o 
paradoxo do (reencantamento) fenômeno do religioso do mundo. 
De um lado, o homem procura viver as conquistas da sociedade 
secularizada, especialmente nos campos da ciência e da tecnologia, 
sobretudo aliados à medicina, à biogenética e às demais áreas que 
podem melhorar a qualidade de vida das pessoas; por outro lado, a 
religião tem conquistado cada vez mais espaço em nossa sociedade: 
ela tem ocupado, por exemplo, - mesmo depois da prospecção da 
crítica moderna de que a religião perderia sua significância pública 
e subsistiria apenas na esfera da vida privada -, um largo espaço na 
esfera política, pública, participando dos debates sobre questões 
centrais para a vida social dos indivíduos e, em muitos casos, sendo 
determinante na condução e decisões em torno dos debates.  

O fenômeno do retorno e do papel da religião tem sido 
abordado por vários intérpretes de diferentes tradições: seja pela 
tradição analítica (que na sua maioria vem representada por 
pensadores de língua inglesa), seja pela tradição continental 
(amplamente dominada por pensadores de países europeus). Para 
a abordagem no presente texto e seguindo a orientação central do 
nosso projeto de pesquisa sobre tal fenômeno optou-se pela 
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reflexão que Gianni Vattimo, circunscrito na chamada tradição 
continental, avalia positivamente o fenômeno religioso em 
detrimento da perspectiva do pensamento moderno que pretendeu 
cancelar o espaço da experiência religiosa, bem como, afirma a 
necessidade da renúncia dos dogmas, poder e autoritarismo 
institucionais em favor da historicidade da condição humana e a 
prática da caridade. Isso remete a discussão sobre transformações, 
rupturas, continuidades ante à análise que Vattimo faz sobre tal 
fenômeno posto que há um fortalecimento do religioso no âmago 
da sociedade secularizada.  
 
3 Crítica filosófica, morte de Deus e fenômeno do retorno da 
religião 

 
Vattimo constata que há um ressurgimento do interesse pelo 

religioso na contemporaneidade e tal ressurgimento ocorre numa 
esfera global. De uma maneira geral, durante muito tempo, os 
conteúdos religiosos, em nossa cultura secularizada, foram 
relegados ao esquecimento, por isso, considerados como um 
conjunto de ideias infantis das quais a humanidade precisava se 
libertar. No entanto, Vattimo frisa que todos nós ocidentais somos 
marcados por traços religiosos, especialmente cristãos, e que a 
secularização, com a qual pretendemos nos afastar desses traços, 
nada mais é do que a consequência “[...] de uma experiência 
religiosa autêntica” (VATTIMO, 1998, p. 9), pois a secularização 
significa que estávamos ligados a um núcleo sagrado do qual 
pretendemos nos afastar. 

Ante tal constatação, Vattimo questiona-se como se dá o 
regresso do religioso no mundo contemporâneo. Em primeiro 
lugar, ele expõe que o retorno da religião deve estar diretamente 
ligado à história mundana dos homens, ou seja, à sua vida 
concreta, real, vida esta que lhe traz diversos dilemas como o 
envelhecimento, a morte, a proposição de projetos de vida que 
podem ou não ser realizados.  
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[...] as ocasiões históricas que suscitam o problema da fé têm um 
traço em comum com a fisiologia do envelhecimento: tanto num 
caso como no outro o problema de Deus põe-se em conexão com 
o encontro de um limite, com o infligir de uma derrota. 
Acreditávamos poder realizar a justiça sobre a terra, verificamos 
que não é possível e recorremos à esperança em Deus. A morte 
pesa sobre nós como eventualidade iniludível, fugimos ao 
desespero dirigindo-nos a Deus e à sua promessa de acolhimento 
no reino eterno. (VATTIMO, 1998, p. 12-13).  

  
Esta é uma primeira condição fática que faz o homem voltar 

a Deus, à religião. É o deparar-se com um limite físico. Além deste, 
nos deparamos ainda com os limites para resolver os inúmeros 
problemas posto pela vida moderna. Temos ainda as “[...] questões 
que dizem respeito à biotécnica, sobretudo da manipulação 
genética às questões ecológicas e, ainda, a todos os problemas 
ligados à explosão da violência nas novas condições de existência 
da sociedade massificada” (VATTIMO, 1998, p. 13). Além desses 
limites, Vattimo ainda expõe como motivo os constantes riscos 
globais que assolam a humanidade e põe em risco a sua existência. 

 
O retorno do religioso é antes de mais nada motivado pela 
premência de riscos globais que nos parecem inéditos, sem 
precedentes na história da humanidade, e começou logo depois 
da Segunda Guerra Mundial com o medo da guerra nuclear, e 
hoje, que este risco parece menos iminente por causa das novas 
condições das relações internacionais, difunde-se o medo da 
proliferação descontrolada desse mesmo tipo de arma e, de uma 
forma mais geral, a ansiedade diante das ameaças que pesam 
sobre a ecologia planetária e os receios ligados às novas 
possibilidades de manipulação genética (VATTIMO, 2000, p. 92). 

 
Contudo, Vattimo questiona essa busca de um Deus que 

serve apenas como refúgio consolador para os limites humanos. 
Essa atitude nos faz compreender Deus como algo oposto à 
racionalidade, como um ser que só se manifesta na ausência de 
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qualquer razão. Isso é típico de uma forma primitiva de conceber a 
transcendência. Certamente que as condições ameaçadoras com as 
quais o homem contemporâneo se depara fazem-no voltar-se para 
Deus na busca de uma segurança, um amparo, e o próprio Vattimo 
reconhece isso quando diz que a questão do retorno do religioso 
deve estar ligada à história concreta dos indivíduos. Porém, ele 
também reconhece que esta não é a única condição que nos faz 
retornar à religião. Existe outra razão, de cunho filosófico, que 
certamente tem implicações mais significativas para a leitura do 
fenômeno religioso que aqui interessa.  

 
Não obstante ao cenário da renovada atualidade da religião na 
cultura comum, Vattimo ressalta que o ressurgimento do 
interesse pelo religioso não se limita, de um ponto de vista 
sociológico, a explicações externas. Do ponto de vista do 
pensamento crítico/filosófico, ao contrário, o retorno vem 
pensado distante de cada pretensão fundacionalista e, sobretudo, 
leva em consideração o plano das transformações no mundo do 
pensamento, das teorias muito distantes da postura que concebe 
a religião apenas como reação aos efeitos da sociedade de massa 
(MAIA, 2015, p. 300-301).  

 
A explicação filosófica está ligada às profundas 

transformações que ocorreram no âmbito do pensamento 
ocidental. O interesse filosófico pelo fenômeno religioso pode ser 
explicado devido ao enfraquecimento de alguns paradigmas de 
pensamento que se consideravam definitivos, mas que se 
mostraram condicionados por fatores sociais, políticos, ideológicos, 
etc. Essa perspectiva se insere no quadro do pensamento pós-
moderno, ou seja, no cenário da dissolução das formas de pensar 
universalistas, fundacionalistas, que tinham pretensões 
totalizantes. Segundo Vattimo, o mundo do pensamento passou 
por transformações essenciais, o que afetou, diretamente, a forma 
de se pensar a religião.  
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A verdade é que o “fim da modernidade”, ou, em todo o caso, a 
sua crise trouxe também consigo a dissolução das principais 
teorias filosóficas que julgavam ter liquidado a religião: o 
cientificismo positivista, o historicismo hegeliano e depois o 
marxismo. Hoje já não existem razões filosóficas plausíveis e 
fortes para ser-se ateu ou para recusar a religião (VATTIMO, 
1998, p. 17). 

 
Como se sabe, ao longo da história do pensamento ocidental, 

(as chamadas metafísicas totalizantes) as (meta)narrativas 
modernas construíram os ‘absolutos terrestres’, configurados 
como a negação do ‘absoluto divino’, até certo ponto, pretenderam 
– e ainda pretendem – cancelar o espaço da fé. Dentre eles, podem 
ser citados, segundo interpreta Vattimo, o positivismo (que 
considerava a fé como ilusão), o hegelianismo (para o qual a 
religião nada mais é senão um avistamento mítico de alguma 
verdade a ser desvelada em sua plenitude pela razão filosófica), o 
materialismo dialética (a fé como alienação). Ora, no caminho da 
filosofia e do pensamento em geral tem-se o seguinte cenário:  

 
A filosofia contemporânea, em alguns pontos mais avançados e 
conscientes [...], construíram os instrumentos conceituais mais 
eficazes para a demolição destes ‘absolutos terrestres’. E, assim 
feito o trabalho de demolição, é necessário e hoje sempre mais 
urgente: a fé, de fato, não é possível em um universo no qual o 
homem fosse apenas corpo; em um universo no qual a 
linguagem científica fosse a única linguagem dotada de sentido; 
no qual, o sentido da vida do indivíduo e da humanidade, na sua 
completude, fosse determinada pelas inelutáveis leis de 
desenvolvimento da história; no qual, a totalidade da realidade 
se resolvesse apenas no universo físico. Por isso: para quê a 
mensagem religiosa tenha o espaço de escuta é necessário que 
antes sejam destruídos os ‘absolutos terrestres’. (ANTISERI; 
VATTIMO, 2008, p. 20) 

 
Os interditos, pronunciados pela Filosofia contra a religião, 

cessam justamente com base na dissolução dos grandes sistemas. A 
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revitalização da religião coincide com o abandono da noção de 
fundamento e da perda da capacidade de atribuir total sentido à 
existência por parte da Filosofia e do pensamento crítico em geral, 
isto é, a religião se torna o refúgio para tal busca de sentido. Esse 
abandono, no entanto, pode significar um retorno do Deus 
metafísico, fundamento imóvel da história, projeção dos temores 
humanos, expresso na necessidade do retorno da religião na 
consciência comum. Nesse sentido, não será difícil encontrar uma 
evidente ‘aporia’ entre o pensamento comum e o pensamento 
crítico, tendo em vista a postura inconsciente que assume o 
primeiro. 

Vattimo entende que o fim dos grandes sistemas [o fim da 
metafísica] impõe uma precisa missão a reflexão crítica, que busca 
se apresentar como interpretação autêntica da necessidade 
religiosa da consciência comum. A missão consiste, então, em 
demonstrar que a necessidade da consciência comum não seja 
satisfeita adequadamente com a pura e simples retomada da 
religiosidade ‘metafísica’, do renovado fundacionalismo ante a 
modernização da sociedade secularizada. A tarefa da crítica é, dada 
a plausibilidade da religião descoberta pela Filosofia em meio à 
dissolução dos metarelatos (metafísicos) e para além dos esquemas 
da crítica iluminista, possibilitar que o reencontro da religião seja 
compreendido nas condições históricas da existência na 
modernidade tardia, não a uma retomada dos dogmas e princípios 
metafísicos. Isso ocorre em virtude da tendência que radicaliza 
criticamente a consciência comum e toda e qualquer pretensão, 
seja de uma recaída em um Deus como fundamento, seja em 
função de retomada da Metafísica. De fato, a reação da consciência 
comum é, em sua totalidade, ‘inadequada’ a leitura do acontecer do 
fim e do ultrapassamento da metafísica.  

As considerações de Vattimo sobre o retorno do religioso só 
podem ser devidamente compreendidas com base nas influências 
de Nietzsche e Heidegger. Assevera Vattimo: “Seja como for, é 
daqui que parte meu discurso, que se inspira nas ideias de 



118 | Filosofia & Religião 
 
Nietzsche e de Heidegger sobre o niilismo como ponto de chagada 
da modernidade, e sobre a consequente (sic) tarefa, para o 
pensamento, de tomar consciência do fim da metafísica”. 
(VATTIMO, 1998, p. 18). Num primeiro momento, a perspectiva 
vattimiana do retorno do religioso assenta-se na ideia da “morte de 
Deus”, anunciada por Nietzsche, que representou, para o 
pensamento ocidental, a morte do Deus metafísico, o fim dos 
fundamentos absolutos, das verdades inquebrantáveis. Este 
anúncio inaugurou a era no niilismo.  

A ideia de niilismo tem um papel central no pensamento de 
Vattimo sobre a religião. Mediante essa ideia, o filósofo italiano 
retoma formas de pensar que foram preteridas pela modernidade 
por serem consideradas racionalmente infundadas, como o caso do 
pensamento religioso, considerado pelos modernos como um 
pensamento mítico, ilusório, irracional, que em nada poderia 
contribuir para o progresso e emancipação da humanidade. No 
entanto, com o enfraquecimento da racionalidade moderna a partir 
no niilismo, o discurso religioso pôde retomar seu espaço na 
sociedade contemporânea, marcadamente pluralista. Desse modo, 
Gianni Vattimo concebe a possibilidade de um retorno do religioso, 
de uma volta ao discurso sobre Deus, porém, um Deus visto sob o 
prisma hermenêutico, ou seja, um Deus “que não existe como 
realidade objetiva fora do anúncio da salvação que, de formas 
historicamente mutáveis e predisposta a uma contínua 
reinterpretação por parte da comunidade dos crentes, nos foi feito 
pela Sagrada Escritura e pela tradição viva da Igreja”. (VATTIMO, 
2002, p. 11).  

Portanto, o niilismo inaugurado por Nietzsche, que efetuou 
“uma verdadeira dissolução da modernidade mediante a 
radicalização das próprias tendências que a constituem” 
(VATTIMO, 1996, p. 171) foi o ponto de partida para o (retorno do) 
fenômeno religioso, porém, um religioso sem a marca das 
estruturas metafísicas, pois, do contrário, seria um retorno ao 
fundamentalismo da metafísica moderna, o retorno de um Deus 
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absolutizado, rígido, intolerante e violento. O Deus que morreu é o 
Deus da metafísica e das religiões tradicionais, concebido como 
transcendência e alteridade absolutas, criador todo-poderoso do 
mundo e senhor da história. A morte do ‘Deus dos filósofos’ abre 
espaço para o renovado interesse da religião. A inexistência de 
verdades absolutas implica a inexistência de possibilidade de 
negação racional de Deus. Nas palavras de Vattimo: 

 
O anúncio de Nietzsche, segundo o qual “Deus morreu”, não é 
uma afirmação de ateísmo, como se ele estivesse dizendo: Deus 
não existe. Uma tese do gênero, a não existência de Deus, não 
poderia ser professada por Nietzsche, pois do contrário a 
pretensa verdade absoluta que esta encerraria ainda valeria para 
ele como um princípio metafísico, ou uma “estrutura” verdadeira 
do real que teria a mesma função de Deus da metafísica 
tradicional. (VATTIMO, 2002, p. 7). 

 
A segunda influência de Vattimo ao pensar o retorno do 

religioso é Heidegger. Este, fazendo uma espécie de “história do 
ser”, entendeu este ser não como uma realidade objetiva, mas 
como evento, como acontecimento. O ser, portanto, em Heidegger, 
não é mais uma estrutura objetiva que a mente deveria espelhar, 
adequando-se a ela em suas escolhas práticas, mas um 
acontecimento que deve ser interpretado no próprio evento. O 
grande mérito de Heidegger em superar a metafísica objetivista é 
evitar que a realidade em geral e o homem, em particular, tornem-
se instrumentos, meros objetos da sociedade produtivista.  

 
[...] a metafísica da objetividade pode ser resumida num 
pensamento que identifica a verdade do ser com a 
calculabilidade, mensurabilidade e, em definitivo, 
manipulabilidade do objeto da ciência-técnica. Ora, nesta 
concepção do ser como objeto mensurável e manipulável 
escondem-se as bases daquilo a que Adorno chamará o mundo 
da “organização total”, no qual também o sujeito humano 
tenderá fatalmente a tornar-se puro material, parte da 
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engrenagem geral da produção e do consumo. (VATTIMO, 1998, 
p. 20). 

 
É nesse sentido que Heidegger e Vattimo, seguindo a sua 

esteira, irão pensar o ser numa perspectiva distinta da metafísica. 
A partir daí, pode haver uma aproximação do pensamento 
filosófico, bem como da cultura secularizada, com a religião. Além 
dos limites físico e intelectual e dos riscos globais que ameaçam a 
humanidade, que impõem ao homem uma sensação de impotência 
ante a realidade, e dos fatores filosóficos, Vattimo apresenta, ainda, 
uma outra ideia que explica o retorno da religião hoje. Essa ideia 
está diretamente ligada à questão da secularização. 
 
4 Secularização, Kénosis e fenômeno religioso 

 
A história da secularização no Ocidente (técnico-científico, 

democrático, pluralista...) acompanhou o processo de 
modernização da sociedade que foi, em dúvida, uma decorrência 
da mudança de visão da sociedade moderna. Assim, a secularização 
como processo histórico caracterizado por uma mudança 
estrutural da relação entre religião e a realidade sociocultural 
implicou uma mudança radical no papel da religião: de 
fundamento da vida social religião se torna um subsistema da vida 
social ao lado de outras. Isto significa dizer que a sociedade em seu 
todo adquire um caráter secular o que legitima a independência 
das instituições da vida coletiva da autoridade religiosa. Com isso, 
pode-se então inferir que o próprio ressurgimento do religioso dos 
últimos decênios não representa uma reversão no processo de 
secularização da sociedade e da cultura, enquanto intrinsecamente 
ligado à modernidade e à pós-modernidade. Vattimo compreende 
ser, de fato, a secularização o traço constitutivo da Modernidade (o 
que significa a sentença da secularização como essência da 
Modernidade) e como chave de leitura da liberação da civilização 
[laico-moderna] de suas origens sagradas, do abandono da 
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violência do sagrado natural (pensada aqui com Jesus), da 
independência do homem do Deus absoluto, da extinção do ‘poder 
temporal da igreja’. 

Porém, também compreende que a secularização no 
horizonte na modernidade não foi capaz de anular da presença do 
religioso. O processo de secularização iniciado na modernidade não 
representa, para Vattimo, uma ameaça às religiões, mas significa, 
ao contrário do que comumente se imagina, a sua plena realização, 
na medida em que os conteúdos das religiões encontram espaço 
para se concretizarem, ou seja, passam a fazer sentido para o 
homem comum, no seu cotidiano, isso devido ao abandono dos 
pressupostos metafísicos. A secularização implicou sim no fato da 
religião tem perdido, em certa medida, o seu poder integrador 
colocando-se como um entre vários subsistemas da vida social. 
Contudo, a própria estrutura secular da sociedade em que vivemos 
não foi capaz de anular a presença do fato religioso das esferas 
privadas e públicas. A narração de Vattimo é uma história que 
começa apresentando a secularização como o cumprimento da 
mensagem central cristã, preparando-se para uma re-apropriação 
do cristianismo. Vattimo interpreta a natureza kenótica3 do 
cristianismo como secularização, como religião do amor, da 
caridade, ou seja, a kénosis é a abertura ao outro, a alteridade. 
Nesse sentido, a secularização não representa um acontecimento 
antireligioso. 

 
Secularização como fato positivo significa que a dissolução das 
estruturas sagradas da sociedade cristã, a passagem a uma ética 
da autonomia, à laicidade do Estado, a uma literalidade menos 
rígida na interpretação dos dogmas e dos preceitos, não deve ser 
entendida como um decréscimo ou uma despedida do 

                                                 
3 Rorty sustenta em relação a Vattimo que “sua estratégia é tratar a encarnação como sacrifício de 
todo poder e autoridade de Deus, tão bem quanto todas as outras passagens. A encarnação é um ato 
de kénosis, o ato em que Deus trocou tudo com os seres. Isso permite a Vattimo fazer sua mais 
impressionante e importante afirmação: que a secularização [...] é o traço constitutivo da experiência 
religiosa autêntica”. (RORTY: VATTIMO, 2006a, p. 54.).   



122 | Filosofia & Religião 
 

cristianismo, mas como uma realização mais plena da sua 
verdade que é, recordemo-la, a Kénosis, o rebaixamento de Deus, 
o desmentir dos traços ‘naturais’ da divindade [VATTIMO, 1998, 
p. 39].     

 
Ou como expressa também, na obra Dopo la Cristianità 

(2002), quando afirma que: 
 

À luz da kénosis, secularização tem sentido de enfraquecimento 
do ser, de uma destituição de fundamentos absolutos. Se, 
contudo, a secularização é o modo pelo qual se atua o 
enfraquecimento de Deus, ou seja, kénosis de Deus, que é o cerne 
da história da salvação, ela não deverá ser mais pensada como 
fenômeno de abandono da religião, e sim como atuação, ainda 
que paradoxal, de sua íntima vocação (VATTIMO, 2002a, p. 28). 

 
Vattimo adota a kénosis de Deus4 como a condição de se 

pensar a experiência religiosa na época pós-metafísica que “[...] 
muito mais do que buscar o triunfo de uma fé sobre outra, a tarefa 
que todos temos pela frente é reencontrar – depois da época 
‘metafísica’ dos absolutismos e da identidade entre verdade e 
autoridade – a possibilidade de uma experiência religiosa pós-
moderna, na qual a relação com o individuo não seja mais poluída 
pelo medo, pela violência, pela superstição”. (VATTIMO, 2002b, p. 
16.).  

Desse ponto de vista, a secularização se desenvolve, ao longo 
da história do cristianismo, não como revelação plena da 
transcendência de Deus, em um processo de purificação da fé, 
como pretendia os teólogos dialéticos5. O sentido positivo da 

                                                 
4 Nesse sentido, Vattimo propõe que a verdade do cristianismo radica no niilismo pós-moderno, na 
dissolução dos metarelatos, isto é, a dissolução da concepção metafísica da verdade representa a 
verdade do próprio cristianismo expressa, por exemplo, na Kénosis, onde se ler “[...] a encarnação 
como renúncia de Deus à própria soberana transcendência”. (VATTIMO; RORTY, 2006a, p. 72.). 

5 Secularização - ao contrário do que defende a teologia dialética, não é uma experiência religiosa do 
encontro com uma transcendência totalmente outra – reduz o sagrado metafísico-natural-violento 
em função da amizade de Deus com os homens na encarnação de Jesus, significa positivamente, para 
Vattimo, a essência da história da salvação, uma leitura dos ‘sinais dos tempos’ na história. Uma 
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secularização continua no processo kenótico [encarnação de Deus], 
em direção do abandono do sagrado violento, ou seja, Vattimo 
sustenta que a espiritualização de Deus vai em direção da “[...] 
liquidação do sacro, também no sentido da diminuição da 
violência, do sofrimento, dos problemas insolúveis que evocam, em 
seguida, a necessidade do sacro como necessidade de soluções 
absolutas” (VATTIMO, 1990, p. 73.). Ou ainda, despede-se, à luz da 
encarnação de Deus, da religião natural, pois “[...] a secularização, 
isto é, a dissolução progressiva de toda sacralidade naturalista, é a 
própria essência do cristianismo” [VATTIMO, 1998, p. 43].  

Vattimo expõe, portanto, a realização da religião como parte 
do processo de secularização, que pode ser representada pela ideia 
de Kénosis, que é a ideia do esvaziamento, ou seja, do Deus que se 
despoja da sua condição divina e assume a condição humana na 
encarnação de Cristo. É esse despojamento, esvaziamento, o ponto 
fulcral da história da salvação; sem ele, a promessa cristã não teria 
se realizado. Portanto, o esvaziamento de Deus, ou em um 
pensamento paralelo, o enfraquecimento da religião como 
expressão do Deus absoluto, representa a própria realização da 
religião, agora como um espaço, um discurso, entre outros. Essa 
ideia marca a época pós-moderna. Nas palavras de Vattimo: 

 
A secularização, iniciada na encarnação, continua em processo 
na pós-modernidade e tem como possibilidade, além de devolver 
à religião seu lugar central na sociedade pós-metafísica, educar o 
ser humano para a superação da essência originária violenta do 
sagrado e da própria vida social (VATTIMO, 1998, p. 41). 

 
Diferenciando-se do pensamento moderno, que buscava 

resgatar a dignidade do homem, a sua supremacia, mediante a 
superação da religião e do seu discurso teológico, podemos ver que 
a filosofia de Vattimo tem como tarefa central, como problema 

                                                                                                      
teologia da secularização juntamente com a ontologia do debilitamento como dissolução das 
estruturas fortes. (Cf. VATTIMO, 1998, p. 40.).      
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fundamental, a defesa do humano mediante um resgate da figura 
de Deus, através de um retorno à religião, porém uma religião e 
um Deus não mais absolutizados, opressores. Essa é a experiência 
religiosa pós-moderna defendida pelo filósofo italiano, na qual o 
homem busca o sagrado motivado pela caridade, e não pelo medo, 
pela superstição. O processo de secularização deve significar a 
dissolução das razões fortes/absolutas [da Metafísica6 que, no 
âmbito da ontologia niilista vattimiana7], e permite reconhecer a 
presença da herança cristã – em particular, o preceito da caritas8 e 
a recusa da violência. Vattimo declara que “a única verdade que as 
Escrituras nos revelam, aquela que não pode, no curso do tempo, 
sofrer nenhuma desmistificação – visto que não é um enunciado 
experimental, lógico, metafísico, mas sim um apelo prático – é a 
verdade do amor, da caritas”. (VATTIMO; RORTY, 2006a, p. 71.). 
Caritas significa o amor pelas criaturas, o limite da secularização 
que não tem o sentido da ultimidade e da peremptoriedade do 
princípio metafísico, que não se pode prosseguir, ir além. Isso 
remete ao ponto crucial da reflexão de Vattimo contra a violência 
do silenciar, do não permitir a continuação do diálogo. Não apenas 
isto, reconhecida a transcrição da mensagem cristã, possibilita-se 
inferir que, com base em tal herança, a ontologia niilista 
vattimiana, por um lado, presume a ‘circularidade’ entre herança 
cristã e ética; e, por outro lado, inspira a sua (re)leitura sobre o 
fenômeno da religiosidade na época pós-metafísica como um dos 
horizontes fundamentais de sua filosofia, quando o retorno da 
                                                 
6 Segundo sublinha Monaco, “Para Vattimo, a dissolução da Metafísica pode ser conduzida às suas 
consequências extremas apenas reconhecendo-se como guiada pelo princípio da caridade e como 
resposta ao apelo, ao evento, cristão”. (MONACO, 2006, pp. 68.) 

7 A aproximação de Vattimo ao cristianismo e sua mensagem não tem a pretensão de 
fundamentação metafísica, o que Dario Antiseri reconhece que: “Não obstante a todas as aberturas, 
no fim, Vattimo também reduz o cristianismo à ‘monumento’ totalmente intra-mundano”. 
(ANTISERI, 1995, p. 94.).   

8 Vattimo declara que “a única verdade que as Escrituras nos revelam, aquela que não pode, no 
curso do tempo, sofrer nenhuma desmistificação – visto que não é um enunciado experimental, 
lógico, metafísico, mas sim um apelo prático – é a verdade do amor, da caristas”. (VATTIMO; 
RORTY, 2006a, p. 71.).  
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religião vem (re)interpretado por Vattimo, em particular, por sua 
dimensão secularizante [kénosis] que ousadamente ‘aproxima’ do 
niilismo, transformando o pensiero debole 9 na metáfora da 
secularização nos tempos atuais e estabelecendo uma complexa 
relação entre herança cristã, ontologia niilista e ética [contra a 
violência] no que tange ao (retorno do) fenômeno da religiosidade 
na época pós-moderna.  
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O Retorno do religioso na contemporaneidade: 
uma perspectiva sócio-histórica 

 
Renato Almeida de Oliveira1 

 
 

1 Introdução 
 
Diferentes autores dos mais diversos campos do 

conhecimento, da filosofia, ciências sociais, história, dentre outros, 
asseveram um retorno do sagrado, do religioso, na sociedade 
contemporânea. Nesse sentido, almejamos apresente neste artigo 
alguns fatores, de um ponto de vista sócio-histórico, que 
contribuem para esse retorno. Portanto, nos debruçaremos sobre o 
pretenso refluxo da secularização, sobre o “reencantamento” 
religioso do mundo, como denominam alguns, ou a 
dessecularização, como preferem outros.  

Muitos fatores estão envolvidos na elucidação do problema 
aqui proposto. São diversos determinantes que nos fazem 
compreender por que, em pleno século XXI, a religião adquire 
força, está cheia de vitalidade e impregna cada dia mais a vida 
humana. Destacaremos a seguir três fatores que consideramos 
centrais na compreensão do retorno do religioso, a saber: a 
falência da racionalidade técno-científica, a mudança na percepção 
que os indivíduos têm de Deus no mundo pós-guerra e o domínio 
da lógica mercadológico-empresarial no âmbito das instituições 

                                                 
1 Universidade Estadual Vale do Acaraú. 
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religiosas. Certamente que esses fatores não esgotam nosso 
problema. Contudo, eles constituem fortes indicativos de um 
reencantamento religioso do mundo contemporâneo.  
 
2 A racionalidade técno-científica e sua falência. 

 
A sociedade contemporânea vem marcada pela presença do 

retorno do fenômeno religioso hoje ao mesmo tempo em que as 
transformações nos mais diversos campos (ciência, tecnologia, 
comunicação, a produção e a mundialização da economia, na 
financeirização do capital, etc.), de um ponto de vista 
sóciohistórico, torna a realidade que vivemos uma realidade 
extremamente complexa que afeta fundamentalmente o modo de 
existência dos indivíduos, suas manifestações culturais e a 
configuração de suas instituições. Conforme Oliveira (2013, p. 8): 

 
Esse sistema foi viabilizado, entre outros fatores, pelo progresso 
tecnológico das últimas décadas e pela revolução dos meios de 
comunicação, que transpôs as divisas do tempo e do espaço, 
tornando a comunicação mundial instantânea e gerando uma 
internacionalização do mercado cultural de massa. Com isso, 
atingiu todo o planeta a difusão não só de imagens e sons através 
de um assédio publicitário ininterrupto, mas de capitais, de 
tecnologias, de ordens de bolsas e transações, informações etc. 

 
A condição do homem na contemporaneidade vem assim 

constituída por um aspecto complexo que busca conteúdos 
simbólicos em diversas esferas, seja em religiões, grupos sociais e 
até mesmo na mídia, com suas explicações sobre a realidade, seus 
símbolos, suas personalidades que propõem um estilo de vida 
supostamente acessível a todos (Cf. MOREIRA, 2008, p. 36). A 
análise deve pensar o reavivamento das religiões, que na sua 
maioria têm o papel de dar sentido a vida dos indivíduos, pois 
aquelas, tradicionalmente, sempre pretenderam explicar às 
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pessoas o seu lugar no mundo, a sua situacionalidade, o “por quê” 
de suas existências.  

Um ponto central nessa direção tem sido o processo de 
individualização da fé, na qual cada indivíduo, do modo que lhe 
seja mais conveniente e de acordo com as influências culturais 
recebidas, cria seu universo de crenças, dogmas, verdades de fé. É 
nesse viés que se pode falar de três traços básicos das religiões no 
contexto sócio-histórico contemporâneo, a saber: 1) Privatização, 
que significa a centralidade do indivíduo autônomo capaz de 
escolher entre as diversas alternativas religiosas, o que tem 
conduzido a uma espécie de cultura de mercado de bens 
simbólicos; 2) o trânsito religioso entre os diferentes sistemas 
religiosos; 3) alargamento para além das fronteiras da religião, 
para outros setores da vida social, fazendo cruzar religião, 
economia, ciência, filosofia, ecologia, psicologia etc. (OLIVEIRA, 
2013, p. 11). 

O homem hodierno não abre mão de sua autonomia, 
arduamente conquistada por lutas históricas, não pensa em 
abandonar os avanços da ciência e da técnica, os conhecimentos 
adquiridos pela humanidade. Porém, ainda vê nas religiões um 
espaço de construção de sentido existencial e, diante disso, as 
religiões acabam por adaptar suas velhas crenças a esse “novo” 
homem, sem, contudo, perder seu conteúdo dogmático essencial. 
Assim, a religião volta a fazer parte central da sociedade 
contemporânea, sendo um elemento que nos permite compreender 
essa mesma sociedade, pois o reavivamento religioso é um sintoma 
do seu modo de organização e funcionamento.  

Isso é o que podemos denominar de o paradoxo do 
reencantamento religioso do mundo. De um lado, o homem 
procura viver as conquistas da sociedade secularizada, 
especialmente nos campos da ciência e da tecnologia, sobretudo 
aliados à medicina, à biogenética e às demais áreas que podem 
melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por outro lado, a religião 
tem conquistado cada vez mais espaço no contexto sócio-histórico 
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e cultural da nossa sociedade. Ela tem ocupado, por exemplo, 
mesmo depois da prospecção dos modernos de que a religião 
perderia sua significação pública e subsistiria apenas na esfera da 
vida privada, um largo espaço na esfera política, participando dos 
debates sobre questões centrais para a vida social dos indivíduos e, 
em muitos casos, sendo determinante na condução e decisões em 
torno desses debates. 

O homem contemporâneo vive sua religiosidade sem abrir 
mão dos avanços alcançados nos campos da ciência e da tecnologia. 
Nesse sentido, para darmos cabo a uma reflexão sobre o 
reencantamento religioso do mundo, devemos ponderar sobre os 
avanços, as conquistas, da ciência e da técnica como um primeiro 
determinante sócio-histórico. 

Dissemos anteriormente que os homens do nosso tempo 
buscam na religião, entre outras coisas, um sentido existencial. 
Ora, desde os primeiros decênios da modernidade o saber 
científico se pôs como o doador de sentido da realidade e, 
consequentemente, da vida humana. A ciência pretende explicar os 
elementos fundamentais da realidade, dar respostas racionalmente 
fundadas às questões essenciais que a humanidade se põe. 

É inegável que a técnica e a ciência marcam 
fundamentalmente a existência do homem contemporâneo, tanto 
em nível empírico, no seu cotidiano, na sua práxis diária, quanto 
em nível da consciência, que é determinada pelo tecnologicismo 
(Cf. OLIVEIRA, 2013, p. 63). Essa consciência tecnológica 
representa o reconhecimento de que o homem é sujeito, é o agente 
doador de sentido da realidade. Ele cria, através do trabalho, o 
mundo material. No entanto o homem não é apenas um ser que 
faz, que produz materiais necessários à sua sobrevivência. Ao fazer, 
ele situa seu feito na esfera do sentido, ele toma consciência de sua 
situação no mundo e exprime esse mundo através da linguagem. 
Quando toma a linguagem como auxiliar no seu processo de 
intervenção no mundo, o homem começa a fazer ciência, com a 
qual ele capta o modo como o mundo funciona e amplia sua 
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capacidade de intervenção nele. Com a ciência, o material do 
mundo é organizado, sistematizado, passível de ser transmitido. 
Há, portanto, a produção de conhecimento.  

A técnica (dimensão do fazer) e a ciência (dimensão do 
saber), por conseguinte, tornam o homem cada vez mais senhor de 
si, diminuindo sua dependência com relação às forças estranhas da 
natureza. Nesse sentido, a ciência e a técnica, em sua acepção geral, 
são uma síntese de manifestação da liberdade humana. Além disso, 
reforça o caráter social do homem, sua inter-relação e a 
cooperação dos indivíduos entre si, tendo em vista que a vultuosa 
quantidade de materiais e conhecimentos produzidos depende de 
uma rede de relacionamentos. 

Após inúmeras comprovações empíricas, portanto, dos 
avanços técno-científicos, é plausível que a maiorias das pessoas 
acreditem, hoje, que a ciência e a técnica constituem-se como os 
recursos mais adequados, mais eficientes, para garantir à 
humanidade uma existência segura, qualitativamente superior às 
condições de vida dos antepassados.  

 
O poder de fornecer garantias para que o homem consiga 
superar o seu desamparo natural é o que faz da ciência [...] uma 
ferramenta mais adequada do que a religião. Evidentemente, [...] 
o homem estará mais seguro para superar suas angústias e sua 
impotência se, abrindo mão do ineficiente misticismo religioso, 
decidir buscar refúgio na luminosidade que irradia do saber 
científico. De acordo com essa perspectiva, a ciência deveria 
aliviar o homem ao lhe permitir superar, ainda que 
parcialmente, seu desamparo (NUNES, 2008, online).  

 
Acredita-se, por conseguinte, que a ciência e a técnica podem 

trazer ao homem a verdade de sua vida, superando uma condição 
de incertezas, insegurança e desamparo. 

Nos últimos tempos, todavia, a racionalidade técno-científica 
tem sido questionada por ter traído os ideais modernos, por ter 
instrumentalizado a razão e a posto a serviço da exploração 
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humana e natural. O saber científico tem exposto a humanidade a 
crises constantes e cada vez mais agudas. É como se a 
racionalidade estivesse adormecido e sua luz estivesse se apagado.  

 
Porque a razão dorme, e a sua luz se apaga. Isso pressupõe, 
portanto, um esforço áspero de vigília, enquanto a noite, o 
obscuro, o monstruoso, existem por direito natural, prévios a 
qualquer racionalidade. Ao invés do triunfo do pensamento 
verdadeiro da razão, da claridade que invade para sempre o 
universo, o que se descobre é uma predominância invencível das 
trevas. (COLI apud NUNES, 2008, online).  

 
A razão, portanto, tem se revelado precária, enfraquecida. A 

condição de vida dos seres humanos contemporâneos, marcada 
pela violência, pelo descaso, por doenças etc., sobressai aos ideais 
propostos pela modernidade. Herbert Marcuse, contrariamente ao 
que muitos pensam, denomina a nossa sociedade de irracional, 
embora ela esteja assentada nos ideais racionalistas e seja uma 
sociedade que supervaloriza o saber. Marcuse explica: “Sua 
produtividade é destruidora do livre desenvolvimento das 
necessidades e faculdades humanas; sua paz, mantida pela 
constante ameaça de guerra; seu crescimento, dependente da 
repressão das possibilidades reais de amenizar a luta pela 
existência...” (MARCUSE, 1973, p. 14).  

Do ponto de vista econômico, a instauração da racionalidade 
técno-científica promoveu a intensificação da acumulação do 
capital, na medida em que desregulamentou o mercado mundial 
permitindo o avanço do capital, o que traz sérios danos à vida 
humana, especialmente o aumento da pobreza extrema. Essa 
acumulação fortalece o poder do capital sobre os Estados nacionais, 
dificultando qualquer forma de regulação das práticas dos grupos 
financeiros que agem exclusivamente com base nos seus interesses 
privados, em detrimento do interesse da coletividade, deixando 
tanto as instituições políticas quanto a sociedade civil reféns dos 
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agentes do mercado. Desse modo, a acumulação do capital 
intensificada pelos avanços técno-científicos, 

 
[...] engendrou uma nova forma de acumulação e regulação do 
capital, a globalização ou mundialização que certamente não é 
apenas um evento econômico, mas um fenômeno essencialmente 
complexo que contém muitas dimensões e muitos aspectos e 
marca e transforma fundamentalmente a vida dos povos hoje, 
suas instituições e seus modelos culturais. Ela é um tipo de 
“liberalismo transnacional” uma vez que por decisões políticas 
aboliu as amarras, isto é, desregulamentou o mercado mundial, 
sobretudo os mercados financeiros, que geraram a especulação 
em grande escala e estimularam a criação dos paraísos fiscais, 
submetendo tudo às exigências dos mercados capitalistas. “A 
dinâmica política exigida pelo capitalismo financeiro criou sérios 
problemas para a disputa democrática do poder e para o seu 
exercício em favor das classes empobrecidas” (OLIVEIRA, 2013, 
p. 68-69). 

 
Como se pode observar, portanto, o avanço do capital 

mundial, fomentado pelo progresso da técnica, nas áreas, 
principalmente, da informação e de processamento de dados, traz 
sérios danos à vida humana. Além dos expostos na citação acima, 
podemos destacar ainda a extrema acumulação de capitais, de 
renda, nas mãos de um minúsculo grupo de capitalistas detentores 
dos meios de produção, o que gera, consequentemente, um 
aumento da pobreza.  

No campo do trabalho, os avanços da técnica têm tornado a 
atividade laborativa humana cada vez mais precária. “Isso tem 
provocado uma grande mudança na estrutura ocupacional e forte 
movimento na direção de desregulamentação de direitos” 
(OLIVEIRA, 2013, p. 70-71). Nesse cenário, a massa dos 
trabalhadores é intensamente explorada, expropriados da riqueza 
material produzida.  

 
Sendo assim, a mente humana se faz força produtiva direta, e é 
nesse sentido em primeiro lugar que se fala de sociedade pós-
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industrial. Há grande massa de indivíduos que são perdedores 
desse processo e há completa ausência de autoridade global 
efetiva para enfrentar as questões que emergem dessa nova 
situação. Tudo isso provocou grandes impactos nas várias 
esferas da vida humana (OLIVEIRA, 2013, p. 71). 

 
A racionalidade técno-científica, portanto, se mostra, em 

nossos dias, inumana, enganadora, perversa, traindo os ideais de 
liberdade, progresso e esclarecimento, empobrecendo os 
indivíduos, causando ignorância e “o ser humano termina reduzido 
a um acessório da máquina e dos aparelhos de dominação, 
portanto, o sujeito humano parece reduzir-se a uma pura função 
da história, de qualquer forma de forças que estão para além de 
sua consciência autônoma” (OLIVEIRA, 2013, p. 74). 

Diante disso, podemos afirmar que, de um ponto de vista 
histórico-social, um dos fatores determinantes para o retorno do 
fenômeno religioso é o enfraquecimento, a desconfiança do 
homem com relação à racionalidade técno-científica, sua 
fragmentação epistemológica e, por conseguinte, a incapacidade de 
dar aos homens um sentido unitário para suas existências. A 
religião cumpre essa exigência e mostra, ainda, como o espaço de 
um questionamento, de uma crítica, indireta do modo de 
civilização que se forjou na modernidade. Portanto, ao invés de 
aprofundar a falência religiosa que teve a era moderna como ponta 
pé, os (des)avanços científicos e tecnológicos vêm dando razões 
cada vez mais fortes para que os homens reatem seus vínculos com 
o sagrado.  

 
Como é possível manter-se otimista e crente na plenitude do 
saber produzido pela razão depois de descobrir que “os horrores 
de que somos feitos são tanto mais perenes quanto são, para nós, 
irresistíveis?” [...] As virtudes da razão esbarram na descoberta 
da prevalência dos impulsos destrutivos sobre os impulsos vitais, 
morais e civilizatórios (NUNES, 2008, online). 
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O mal-estar se generaliza. A humanidade está submetida a 
conflitos e doenças, prevalecendo os sentimentos de angústia, 
desamparo e incerteza. Ante esse cenário, se reaviva o sentimento 
religioso como tentativa de reaver ao homem uma certa 
estabilidade existencial. “Nesse sentido, o retorno ao sagrado se 
realiza enquanto esforço de devolver à humanidade uma ordem, 
ainda que artificial” (NUNES, 2008, online). Na religião, a crença 
no sagrado garante ao homem uma verdade estável e permanente. 
A vigorosa presença da religião contemporaneamente nada mais é 
do que “um esforço na tentativa de fazer existir uma unidade 
estruturada: construção de um território seguro, que passa, 
necessariamente, pela negação da realidade em seu estado de pura 
dispersão” (NUNES, 2008, online) causada pela racionalidade 
técno-científica. Em suma, a religião parece ser uma ilusão 
necessária ao nosso tempo.    
 
3 A mudança na percepção de Deus. 

 
O segundo fator que queremos destacar é a mudança na 

percepção que uma boa parte da humanidade tem de Deus. 
Conforme destaca Karen Armstrong (2008, p. 466), a ideia de 
Deus sofreu diversas transformações ao longo da história humana, 
sempre adaptando-se às exigências de cada época. No século XX 
não foi diferente. A ideia de Deus propagada pelas grandes 
religiões mundiais não se sustentava mais, já não funcionava para 
a maioria das pessoas. Na segunda metade do século XX ocorreu 
uma mudança fundamental no modo como os indivíduos 
concebiam Deus. O Deus personalista, antropomórfico, das 
grandes religiões tradicionais monoteísta perdeu espaço para as 
concepções, as percepções, mais pessoais, baseada numa 
experiência subjetiva e misteriosa, onde Deus (aqui entendido mais 
como um estado de espírito ou uma força, uma energia) pode ser 
encontrado pela imaginação e pela sensibilidade. Tal percepção 
teve implicações diretas na forma como as pessoas passaram a 
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vivenciar sua religiosidade, não mais vinculada aos conjuntos de 
crenças e práticas das religiões tradicionais, mas 

 
[...] são as impressões, os sentimentos e os atos do indivíduo 
entregue à solidão, na medida em que ele se considera em 
relação com o que lhe parece divino [...] A religião é aquilo que o 
indivíduo faz de sua própria solidão [...] este último sentido é 
sem dúvida o mais rico no momento atual. É interessante 
observar, com efeito, que as novas formas religiosas que 
aparecem diante de nós dão prioridade à experiência direta 
sobre o raciocínio metafísico. Elas se interessam pelo homem hic 
et nunc mais do que pela escatologia; elas tendem a realizar uma 
harmonia com a natureza muito mais do que em regulamentar 
sua utilização (MESLIN, 1992, p. 39). 

 
Essa nova percepção de Deus, mais intimista, menos 

exigente, menos comprometedora, atraiu e atrai inúmeras pessoas. 
Ela não obriga os indivíduos a abandonarem outras visões de 
mundo, é mais condizente com o anseio de liberdade dos homens 
contemporâneos. Ela está mais aberta às questões existenciais, 
permitindo aos seres humanos tomarem consciência de suas 
limitações, se interrogarem francamente, abertamente, sobre si 
mesmos, sobre a razão de ser no mundo. É um retorno ao 
subjetivismo, agora de cunho religioso, pois a experiência religiosa 
dos indivíduos, na sua variedade, nas múltiplas formas, torna-se a 
verdadeira religião e o sujeito a condição da verdade religiosa. A 
religiosidade contemporânea, portanto, consolida o primado da 
experiência, do vivido, como reação a visão tradicional de Deus.  

 
Realmente, a volta à experiência é um dos traços característicos 
dos discursos atuais que falam do religioso, talvez em 
conseqüência de toda uma insistência no compromisso pessoal. 
Valoriza-se facilmente o primado da experiência pessoal como 
modo de acesso a um certo tipo de conhecimento mais imediato, 
mais direto, e que alguns julgam mais válido e verdadeiro do que 
um conhecimento reflexivo e conceitual. Às certezas de aquisição 
lenta e custosas em seus esforços de uma longa pesquisa entre as 
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ideias e os textos, opõe-se este conhecimento imediato que a 
experiência pessoal vivida ofereceria: “Deus existe – eu o 
encontrei” – o que situa imediatamente o problema a um nível 
excepcional, análogo ao da experiência mística (MESLIN, 1992, p. 
87). 

 
No entanto, essa perspectiva pessoal da experiência de Deus 

acarretou um problema que tem se tornado cada vez mais 
perceptível e preocupante: o neodogmatismo, ou como muitos 
preferem denominar, o fundamentalismo. O solipsismo da 
experiência pessoal leva o indivíduo a tomar sua percepção do 
sagrado como uma verdade inquestionável. Há uma crescente 
intolerância reinante. “Trata-se de uma espiritualidade altamente 
política, literal e intolerante” (ARMSTRONG, 2008, p. 482). Entre 
os cristãos há o império da interpretação literal das escrituras 
sagradas, levando ao abandono da vivência da mensagem divina. 
Entre os muçulmanos e judeus, por sua vez, reina o puritanismo 
que os faz ver outros povos e religiões como inimigos. Nesse 
sentido afirma Armstrong (2008, p. 482-483):  

 
Os fundamentalistas cristãos parecem dar pouca atenção à 
compaixão pregada por Cristo. Apressam-se a condenar pessoas 
que vêem como “inimigas de Deus”. A maioria não tem dúvida 
de que judeus e muçulmanos hão de arder no fogo do inferno 
[...] 
No mundo muçulmano, ocorreram fatos semelhantes que 
receberam muita publicidade no Ocidente. Fundamentalistas 
islâmicos derrubaram governos a assassinaram ou ameaçaram 
com a pena de morte os inimigos de sua religião. Do mesmo 
modo, fundamentalistas judeus se instalaram nos territórios 
ocupados da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, com a intenção de 
expulsar os habitantes árabes, usando a força, se necessário. 
Acreditam que, com isso, estão preparando o terreno para o 
Advento do Messias, que está próximo.  

  



138 | Filosofia & Religião 
 

Contudo, o que nos interessa é entender como esse novo 
modo de perceber Deus, o sagrado, o divino etc., contribuiu para 
um reavivamento do fenômeno religioso. 

Qual motivo ou quais motivos a ideia tradicional do Deus 
providente, pessoal Onipotente, Onisciente, Onipresente tornou-se 
inapta ao nosso tempo? Diversos fatores contribuíram para essa 
mudança. 

Em primeiro lugar, quase sempre, esse Deus foi usado para 
tolher a liberdade humana, para causar temor, para justificar 
atrocidades. A humanidade atingiu um nível de consciência que 
não lhe deixa tolerar atitudes, posturas, que possam novamente 
subjugá-la a poderes absolutos. É nesse sentido que Camus (1913-
1960), citado por Armstrong (2008, p. 467), “incita-nos a rejeitar 
Deus, para dedicarmos toda a nossa solicitude à humanidade”. 

Em segundo lugar, dois acontecimento históricos, em 
particular, foram decisivos para essa guinada na percepção de 
Deus: o holocausto nazista, principalmente Auchwitz, e as bombas 
atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Após esses dois 
acontecimentos, o Deus tradicional não fazia mais sentido, porém, 
isso não significava que se devesse viver num mundo sem Deus. 

 
O teólogo Judeu Richard Rubenstein não conseguia entender 
como eles podiam estar tão seguros sobre a humanidade sem 
Deus logo após o Holocausto nazista. A seu ver, a divindade 
concebida como Deus da história morrera para sempre em 
Auchwitz. Mas os judeus não podiam jogar fora a religião nem 
abandonar seu passado, depois de quase ter sido extinto na 
Europa. O Deus decente e moral do judaísmo liberal de nada 
servia, porém. 
[...] Hans Jonas considera impossível acreditar na onipotência de 
Deus depois de Auchwitz. Quando Deus criou o mundo, limitou-
se voluntariamente e assumiu a fraqueza humana. Não pode 
fazer mais nada, e cabe a nós restaurar a plenitude da divindade 
e do mundo mediante a prece e a Torá. Já o teólogo britânico 
Louis Jacob não gosta dessa ideia [...] Um Deus impotente é 



Renato Almeida de Oliveira | 139 
 

inútil e não pode ser o sentido da existência humana 
(ARMSTRONG, 2008, p. 471).  

 
Gestou-se um certo paradoxo. Na medida em que as 

atrocidades do século XX puseram em cheque a ideia de Deus, ao 
mesmo tempo, fez as pessoas sentirem a necessidade de 
relacionar-se com uma dimensão sagrada. Assim, não foi a total 
rejeição de Deus o que ocorreu, mas uma mudança na sua 
percepção. Um abandono de Deus como causa primeira, Deus 
Onipotente, Ser objetivamente existente, em prol de um “Deus” 
mais subjetivo, mais imanente, mais íntimo, que “não podia ser 
provado como se fosse um fato objetivo, idêntico para todos” 
(ARMSTRONG, 2008, p. 469). Foi essa busca de uma experiência 
subjetiva de Deus, como resultado de uma libertação de um além 
transcendente, estranho, que reavivou o sentido da religiosidade. 
Deus agora pode ser experienciado, encontrado, no mundo, está 
mais próximo dos homens, o que pode, perfeitamente, conciliar 
uma crença religiosa com o secularismo. Ante essa nova concepção 
de Deus, os crentes podem conciliar sua fé com os novos 
conhecimentos produzidos pela humanidade. Não é preciso 
abandonar Deus e a fé para ser um cientista, por exemplo. Se Deus 
é imanente ao mundo, se eu posso experienciá-lo subjetivamente 
na realidade efetiva, então a minha crença se constitui numa 
inserção neste mundo. Na visão do homem religioso hodierno, “é 
errado contrapor a ordem sobrenatural ao mundo natural de nossa 
experiência” (ARMSTRONG, 2008, p. 475). Em alguns casos Deus 
passa a ser apenas um horizonte, um ideal a ser atingido. Deus não 
tem forma, nem cor, ele é uma ideia que regula a vida dos 
indivíduos, porém, não uma regulação imposta, mas a presença da 
divindade, a sensação dela, inspira os indivíduos a agirem. Deus, 
portanto, não é a transcendentalidade dos teólogos e filósofos, nem 
o Ser Onipotente das religiões tradicionais, mas o pathos.  
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4 A religião e a lógica mercadológico-empresarial.   

 
Alguns historiadores, sociólogos, jornalistas, entre outros 

pensadores da atualidade, têm concluído que a religião, hoje, está 
contribuindo sobremaneira para o fortalecimento e 
desenvolvimento econômico de diversas nações. Zhao Xiao, 
economistas do governo chinês, observou, em suas viagens ao 
redor da América,  

 
[...] que a chave para o sucesso comercial da América não são os 
seus recurso naturais, o seu sistema financeiro ou a sua 
tecnologia, mas as suas igrejas, o núcleo que mantém os 
americanos unidos. O mercado econômico, afirma Zhao, é 
eficiente porque desencoraja o ócio, mas também pode 
incentivar as pessoas a mentir e ferir os outros. Ele precisa, 
assim, de um apoio moral (MICKLETHWAIT; WOOLDRIDGE, 
2009, p. 15. Tradução nossa.). 

 
O temor de Deus pregado pela religião fornece o apoio moral 

à economia. E sem esse temor, é muito improvável que qualquer 
sistema econômico possa prosperar. Por isso é importante que os 
governos fomentem as religiões e estimulem seus cidadãos às 
práticas religiosas. “Somente mediante a fé a economia de mercado 
pode ter uma alma” (MICKLETHWAIT; WOOLDRIDGE, 2009, p. 
15. Tradução nossa.). 

Diante desse pensamento que procura vincular a moral 
religiosa e as demandas do mercado, muitas pessoas passam a 
incorporar tal ideia e passam a ver nas religiões um espaço para 
tornarem-se vencedoras, conquistar sucesso, ter um crescimento 
profissional e pessoal. Hoje, em muitos países, tanto do Ocidente 
quanto do Oriente, há a sensação de que se tornar uma pessoa 
religiosa, especialmente cristã, é sinônimo de se tornar uma pessoa 
de sucesso. Conforme relatam Micklethwait e Wooldridge (2009, p. 
15), jornalistas que escreveram a obra God is Back, em muitas 
cidades ao redor do mundo criam clubes para empresários 
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cristãos, pois entendem que a religião cristã é um sinal de ideias 
mais elevadas e de progresso. Para eles, a riqueza espiritual e a 
riqueza material andam lado a lado. O largo desenvolvimento da 
economia norte-americana é um exemplo disso. Os Estados Unidos 
é o país com a maior economia do mundo e a sua sociedade é 
fortemente religiosa. Isso pode ser explicado historicamente, desde 
a Revolução Norte-Americana: 

 
Desde o iluminismo houve um cisma no pensamento ocidental 
sobre a relação entre religião e modernidade. Os europeus, no 
seu conjunto, têm assumido que a modernidade marginalizou a 
religião; os americanos, ao contrário, assumem que as duas 
coisas podem prosperar juntas. Este cisma remonta às duas 
revoluções fundadoras do mundo moderno. As revoluções 
francesa e norte-americana. Ambas foram descendentes do 
iluminismo, mas com visões muito diferentes sobre o papel que 
a religião deve desempenhar na república gloriosa da razão. Na 
França, os révolutionnaires desprezaram a religião como uma 
ferramenta do ancien regime. Por outro lado, os pais fundadores 
da América adotaram uma visão mais benigna da religião. Eles 
separaram a igreja do Estado para proteger a primeira do 
segundo. Estas duas versões da modernidade têm marchado em 
direções diferentes desde então (MICKLETHWAIT; 
WOOLDRIDGE, 2009, p. 9. Tradução nossa.). 

  
A grande diferença, portanto, entre o desenvolvimento 

religioso nos Estados Unidos e na Europa reside no fato de que, no 
primeiro religião e modernidade nunca tornaram-se mutuamente 
excludentes, enquanto no segundo a religião sempre figurou como 
um inimigo das conquistas modernas. 

 
Na Europa, igrejas estabelecidas alinharam-se com o antigo 
regime contra o novo mundo da democracia e da liberdade. Nos 
Estados Unidos, onde não havia nenhuma igreja nacional 
estabelecida, a crença abraçou a democracia e o mercado: a única 
maneira que ela poderia sobreviver era atraindo clientes. Na 
Europa, a “religião” significava guerra e opressão [...]; nos 
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Estados Unidos ela acabou sendo uma fonte de liberdade 
(MICKLETHWAIT; WOOLDRIDGE, 2009, p. 9. Tradução nossa.). 

 
Os Estados Unidos, portanto, são uma exceção no processo 

moderno de secularização. Mesmo após a revolução norte-
americana, claramente influenciada pelo iluminismo, religião e 
modernidade nunca se tornaram mutuamente excludentes, mas, 
ao contrário, a liberdade de crença foi colocada ao lado de outros 
valores modernos da democracia, como a racionalidade e o 
liberalismo. Essa convivência entre religião e avanços modernos, 
principalmente no país política e economicamente mais influente 
do mundo, favoreceu o reavivamento da fé em outras partes do 
mundo. 

Conforme Micklethwait e Wooldridge a causa do 
reflorecimento da religião está na forma como as religiões, 
especialmente a religião cristã, souberam utilizar os elementos da 
modernidade ao seu favor. Os elementos que possivelmente 
poderiam destruir a religião, como os mercados, a tecnologia, a 
racionalidade instrumental, estão, hoje, tornando-a cada vez mais 
forte. O rápido crescimento global das “franquias religiosas” 
americanas comprovam isso. Deus tornou-se o melhor objeto de 
exportação norte-americano. As religiões estão se espalhando no 
estilo organizacional das mega empresas. Hoje elas estão sendo 
denominadas de “igrejas-empresas”. 

Portanto, valendo-se da lógica mercadológico-empresarial 
estadunidense, a religião está trazendo Deus de volta.  

 
Em quase todos os lugares que você olhar, dos subúrbios de 
Dallas às favelas de São Paulo, para as ruas secundárias de 
Bradford, você pode ver que a religião retornou à vida pública 
[...] 
A religião tem ressurgido como uma força no coração da 
secularização [...] há sinais de que as mesmas forças que estão 
reavivando a religião nos Estados Unidos – a busca pela 
comunidade em um mundo cada vez mais atomizado, o desejo 
de contrabalançar escolhas com um senso moral – têm 
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certamente feito progresso na Europa. Em todo o continente o 
afrouxamento dos laços entre a Igreja e o Estado está abrindo o 
mercado religioso (MICKLETHWAIT; WOOLDRIDGE, 2009, p. 
14-15. Tradução nossa.).  

 
O retorno da religião, o renascimento global da fé, está, 

portanto, diretamente atrelado aos avanços modernos, à 
mundialização dos mercados e à expansão da lógica empresarial. 
Esses são os fenômenos sócio-históricos ligados ao retorno do 
fenômeno religioso. Para os autores que tratam dessa questão, 
efetivamente, a religião não está desaparecendo, mas se reavivando 
cada dia que passa.  
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Fé, Secularização e Política segundo Eric Weil 
 

Evanildo Costeski1 
 
 
1 Introdução 

 
Iniciaremos esta reflexão sobre “Fé, Secularização e Política 

segundo Eric Weil”, comentando dois artigos: “A Secularização da 
ação e do pensamento político na época moderna” (La 
sécularisation de l’action et de la pensée politiques a l’époque 
moderne), publicado originariamente em alemão na revista 
Marxismus-Studien em 1962 e “Cristianismo e Política” 
(Christianisme et politique), publicado na revista Critique em 1953. 
Ambos foram editados e publicados posteriormente em Essais et 
Conférences II, em 1970. Chama a atenção o fato de a disposição 
dos textos em Ensaios e Conferências II, determinada pelo próprio 
Weil, trazer o artigo sobre “Secularização e Ação Política” antes de 
“Cristianismo e Política”, não obstante a diferença de quase dez 
anos do primeiro para com o segundo. Parece que Weil está a 
indicar com isso que uma compreensão correta da fé cristã 
depende de uma compreensão prévia da ideia de secularização.  

                                                 
1 Universidade Federal do Ceará/Brasil 
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2 Religião e Marxismo 

 
O ponto de partida para Weil tratar do secularismo nos anos 

de 1960 não poderia ser outro que o marxismo, visto que “é o 
marxismo, sob a forma do comunismo, que fez da luta contra a 
religião um programa e se esforça sistematicamente de fazer 
desaparecer a religião por meio da educação e da propaganda”. 
(WEIL, 1991, p. 22). Entretanto, observa Weil, ao contrário do que 
normalmente se diz, a questão religiosa não é fundamental para 
Marx: “mesmo em seus primeiros textos (...), o problema político 
da religião não aparece”. (WEIL, 1991, p. 23). Segundo Weil, a 
interpretação ideológica da religião é feita por Feuerbach, por Ruge 
e seus seguidores, não por Marx. Os marxistas, nesse ponto, não 
foram fieis a Marx. Diferentemente do mestre, preferiram retornar 
a Feuerbach e à crítica ideológica da religião. “... as escolas 
marxistas não permanecerem fiéis ao ensinamento do mestre: 
enquanto elas combatem ativamente a religião, o problema foi 
superado, aos olhos de Marx, desde o início de sua reflexão 
pessoal”. (WEIL, 1991, p. 23).  

Portanto, a religião não é aos olhos de Marx, segundo Weil, 
uma “ideologia” falsa, que deve ser destruída em si mesma. É 
verdade que “o ensinamento do cristianismo é objetivamente falso 
(...), mas é precisamente por esta razão que ele é verdadeiro no 
sentido hegeliano do termo, na medida em que revela a essência do 
mundo presente”. (WEIL, 1991, p. 25). Mais precisamente, o 
cristianismo é verdadeiro ao revelar a contradição do mundo, o 
fato de o homem se encontrar alienado e não se reconhecer 
historicamente como livre. Consequentemente, a religião só poderá 
ser considerada falsa quando o mundo se tornar verdadeiro. “Para 
o homem satisfeito e reconciliado consigo mesmo, a religião é 
desprovida de sentido”. (WEIL, 1991, p. 26). Por isso, se a religião 
continua a existir, é porque as contradições sociais ainda não 
foram resolvidas. Desse modo, ao contrário do que pensava 
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Feuerbach, a religião continua a ser importante para se criticar o 
mundo, para se mostrar as contradições históricas ainda vigentes.  

A crítica à religião é crítica do “vale de lágrimas”, crítica da 
ilusão. É ópio do povo, “não é veneno e vício” (WEIL, 1991, p. 27); é 
apenas um meio de consolação e alívio. Por isso, deve-se 
transformar a crítica à ilusão religiosa em crítica real: “é a filosofia 
‘ao serviço da história’ que deve transformar a crítica do céu em 
crítica da terra, a crítica da religião em crítica do direito, a crítica 
da teologia em crítica da política”. (WEIL, 1991, p. 27; MARX, 2005, 
p. 146). Mas como fica a religião em si? Ela é totalmente reduzida à 
história, à política? Segundo esse princípio, a religião só poderá ser 
suprimida se ela for realizada, se o mundo for santificado ou se 
tornar sagrado. A referência aqui não é Feuerbach, mas Hegel, 
considerado, por Marx, como o último filósofo. Mas o que Hegel 
disse exatamente a respeito da relação entre Religião e Política?  

Em primeiro lugar, lembra Weil, deve-se notar que Hegel 
não criou um sistema ateu nem quis criá-lo. Ele afirma que é 
cristão luterano e que a sua filosofia é cristã, ou melhor, que ela 
completou o cristianismo. Nesse aspecto, ele não é um simples 
cristão crente: “O conteúdo da filosofia e do cristianismo são 
idênticos, mas as duas formas desses conteúdos idênticos se 
diferem”, observa Weil. (1991, p. 28-29). No caso do cristianismo, a 
“forma” do conteúdo religioso está no sentimento e na 
representação, enquanto que para a filosofia a “forma” está do 
pensamento e, no caso da política, no Estado: é o Estado que é o 
divino na terra, que possui a forma objetiva do Espírito. A religião 
é assim apenas uma convicção subjetiva, incapaz de fundar a 
verdade. A referência aqui é o parágrafo 270 da Filosofia do Direito 
de Hegel. Contudo, alerta Weil, seria um grave erro concluir a 
partir desse texto que o Estado possui um direito absoluto sobre a 
religião. “A fé não é eliminada nem é para eliminar”. Enquanto 
interior, ela não é submetida às leis do Estado. Mais claramente: “a 
religião é privada: a liberdade interior do indivíduo é inatingível 
enquanto permanece no âmbito da interioridade”. (WEIL, 1991, p. 
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31). É verdade que o Estado é o lugar da universalidade, por isso, 
tem direito de intervir quando a fé se exterioriza de forma violenta. 
Mas isso não lhe dá direito de eliminar a fé ou a Igreja. O Estado é 
superior, não porque ele é contra a fé ou contra a Igreja, mas 
porque deve realizá-la objetivamente.  

Essa visão hegeliana não é plenamente aceita por Marx. Para 
Marx, “o cristianismo não é a forma (aristotélica) do mundo 
moderno; ele é o sonho deste mundo, um sonho inevitável, ao qual 
não basta desmascará-lo como simples sonho, como queria 
Feuerbach”. (WEIL, 1991, p. 38-39). Todavia, em um ponto, Marx 
permanece de acordo com Hegel: “o princípio cristão do valor 
infinito do indivíduo é o fundamento de todo pensamento e de toda 
ação moderna; mas esse princípio não é realizado, como Hegel, 
segundo Marx, afirmou; ele deve ainda ser realizado. De jure, [por 
direito] o cristianismo é supérfluo; de facto, ele deve ser tornado 
supérfluo, para que possa desaparecer”. (WEIL, 1991, p. 39).  

No entanto, as previsões do jovem Marx não se realizaram. 
Nem o Estado nem a religião desapareceram. Com isso, os 
socialistas e os marxistas compreenderam que a luta principal 
deveria ser travada agora no campo ideológico. As religiões se 
tornaram, ao contrário do que pensava Marx, inimigas 
“ideológicas” do marxismo. Embora Marx defendesse que as 
mudanças sociais tornariam automaticamente supérflua a religião, 
os seus sucessores retornaram a Feuerbach e passaram a defender 
a luta contra a religião como condição necessária para as 
revoluções sociais. (Cf. WEIL, 1991, p. 39-40). Para Marx, ao 
contrário do que pensavam e pensam ainda muitos marxistas, 
“não existe nenhum conflito entre fé e política”, inclusive para uma 
política que se pretende secular e ateia. Longe de ser uma 
contradição e um impedimento para as religiões, “o ateísmo, no 
domínio da política, é condição necessária e suficiente para a 
liberdade da fé”. (WEIL, 1991, p. 43). Para Weil, esse foi o grande 
mérito de Marx em relação às religiões. Marx percebeu que, 
mesmo para um ateu, na medida em que ele se compreende, a 
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ação política deve permanecer limitada às condições materiais 
necessárias para o indivíduo poder livremente procurar e 
determinar o sentido de sua existência – o qual, vale dizer, 
“encontra-se fora do domínio político”. (WEIL, 1991, p. 44). O 
homem deve realizar a liberdade nas condições, porém, 
precisamente porque ele procura ser livre nas condições, sua 
liberdade não pode ser determinada pelas condições materiais. Ele 
é absolutamente livre, inclusive para permanecer alienado: “o 
homem é livre de pensar a realidade, da mesma forma que ele é 
livre de não pensá-la, de se alienar e de exprimir não o 
pensamento real, mas seu interesse puramente material, na 
medida em que participa das vantagens de uma forma particular 
de sociedade”. (WEIL, 1946, p. 75). 
 
3 Cristianismo e Política 

 
A fé religiosa trata dos fins últimos, dos valores morais, do 

sentido da existência, enquanto o Estado permanece no campo do 
cálculo e da técnica. Sendo assim, poderíamos perguntar: se a fé é 
voltada para os valores últimos e para o sentido da existência 
humana, pode de certo modo orientar a política? Como o crente 
pode agir sobre o mundo político a partir de suas convicções 
pessoais? Qual deve ser realmente a relação da fé com a política? A 
fé pode determinar uma política, uma boa política? Mas a política 
pode ser influenciada e determinada por algo que não pertence 
essencialmente à política? Existe um fim para a política que não 
pertence à política? A política necessita realmente de uma 
orientação externa? O cristianismo poderia assumir essa função? 
Poderíamos estabelecer um fim à política a partir da fé cristã? Mas 
será que a política depende intrinsecamente da fé cristã, como 
pensam muitos políticos cristãos? (Cf. WEIL, 1991, p. 48-51).  

Uma questão é clara: o problema da fé e da política interessa 
tantos aos cristãos quanto aos agnósticos ou pós-cristãos. Para os 
primeiros, o motivo é teológico; para os segundos, inclusive para 
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Eric Weil, o motivo é histórico, visto que foi justamente o 
cristianismo que produziu uma sociedade secularizada e, em certa 
medida, ateia. Do ponto de vista cristão e teológico, a referência 
primeira é Santo Agostinho. Como se sabe, para Santo Agostinho, 
o reino de Deus e o reino terrestre estão inextricavelmente 
misturados e ninguém pode dizer quem é cidadão de um e quem é 
de outro. É verdade que a Igreja é do lado de Deus e que o Estado 
é, na medida em que não se submete à verdade anunciada pela 
Igreja, do lado das trevas. Mas nem todos os membros da Igreja 
visível são os eleitos de Deus e aquele que hoje persegue os santos 
poderá amanhã se converter em um novo Paulo. (Cf. WEIL, 1991, 
p. 51).  

Na verdade, nota Weil, apesar de as relações entre o Estado e 
a Igreja não serem claras em Agostinho, a distinção entre as duas 
ordens é evidente: uma, técnica, deste mundo terrestre, com seu 
bem e seu mal relativos, e a outra do reino celeste e dos valores 
absolutos, mas que existe também na terra, misturada com o 
primeira até o fim dos tempos. Nesse ínterim, enquanto o fim não 
chega, há necessidade de um Estado. O cristão deseja que esse 
Estado seja bom e trabalhará para esse fim, mas obviamente a fé 
não depende do Estado. Além do Estado, há a verdadeira 
sociedade, composta por todos que têm fé e amam a Deus acima de 
tudo. A Igreja, tal como ela aparece no tempo, sem ser perfeita, é a 
única instituição capaz de representar no tempo aquilo que só pode 
ser perfeito fora do tempo. (Cf. WEIL, 1991, p. 52).  

Weil discorda claramente dessa interpretação de Santo 
Agostinho, defendida por Étienne Gilson em seu livro Les 
métamorphoses de la cité de Dieu, publicado em 1952. Se a 
referência para o cristão for Santo Agostinho, deve-se ser mais fiel 
a ele que os próprios defensores do agostinismo político. A Igreja 
visa a unidade dos cristãos, mas não deve ter como objetivo a 
unidade terrestre, que é na verdade uma falsa unidade. Desse 
modo, de acordo com a leitura de Weil de Santo Agostinho, a Igreja 
deve respeitar a autonomia técnica do Estado diante da mensagem 
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evangélica e da fé cristã. Por mais estranha que pareça, essa 
posição laica da fé foi fortalecida pela própria Inquisição. Diz Weil: 
“é uma observação profunda, o fato de que foi precisamente a 
inquisição ‒ pelo fato de ter tratado o Estado como puro 
instrumento para seus fins próprios, reconhecendo, com isso, 
implicitamente, a natureza técnica do Estado ‒, que contribuiu, de 
maneira decisiva, para a laicização da vida política”. (WEIL, 1991, p. 
42). Doravante, a Igreja se ocupará cada vez mais apenas da moral 
dos seus fiéis, trabalhando, preferencialmente, com o âmbito 
privado, sem se preocupar diretamente com a organização do 
Estado. Todas as formas de Estado são, para Igreja, toleradas, 
desde que respeitem a liberdade de fé de seus cidadãos.  

No entanto, a maior parte dos teólogos e dos políticos 
cristãos continua achando ainda que a fé deve informar a vida dos 
homens e das comunidades. E isso é para Weil curioso! É como se 
a ambiguidade agostiniana desaparecesse para os cristãos e a ação 
política se tornasse mais importante que a própria relação pessoal 
com Deus. (Cf. WEIL, 1991, p. 63-64). Em sua análise, Weil prefere 
manter a tensão essencial existente entre as duas escalas de 
valores: “É preciso dar a Cesar isso que é de César, e a Deus isso 
que é de Deus”, todavia, “a dificuldade é de saber isso que pertence 
a Deus e isso que é de Cesar”. (WEIL, 1991, p. 64). Se, de um lado, 
o Estado possuir uma autonomia total, ele se torna inevitavelmente 
totalitário; se, por outro lado, a Igreja for absoluta, ela fere de 
morte o próprio princípio fundamental do cristianismo, a saber: a 
liberdade de consciência e a livre adesão à fé. (Cf. WEIL, 1991, p. 
64-65).  

Uma verdade, no entanto, prevalece: o mundo que se impõe 
na modernidade é o de Cesar, dos filhos de Caim. Mesmo a 
civilização europeia, que se tornou global, não é essencialmente 
cristã: “os melhores discípulos Europeus foram os japoneses”, 
lembra Weil. (1991, p. 66). Diante disso, pode-se perguntar: Que 
resta para Deus nesse mundo que Cesar domina e deverá mesmo 
dominar, se quisermos manter as conquistas da técnica moderna? 
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Esta não conhece outro compromisso a não ser o da eficácia: ou 
seremos eficazes ou cessaremos de ser. Na medida em que a Igreja 
quiser realmente agir sobre o mundo, ela terá necessidade dos 
serviços do diabo que domina a organização, a ciência e a técnica, 
moralmente e teologicamente neutras, quer dizer, a-morais e 
ateias. Quem comanda a técnica é o técnico, e o técnico não 
conhece a diferença entre o bem e o mal, conclui Weil. (1991, p. 66-
67).  

A fé deve levar em conta o processo de secularização e de 
laicização efetivado no ocidente pelo próprio cristianismo. O que se 
busca hoje é a liberdade de consciência. Isso significa, em princípio, 
direito de reunião, de discussão, de debates, sem ser tutelado pelo 
Estado e/ou pela Igreja. Segundo Weil, nós retornamos assim a 
Santo Agostinho e à origem do mundo moderno, fundamentado 
essencialmente na categoria da discussão e no respeito à 
consciência individual, a isso que o mundo tem de razoável. Desse 
modo, o Estado neutro, técnico e secularizado, não seria 
absolutamente um perigo para o cristão, mas a condição para a 
vivência da fé. (Cf. WEIL, 1991, p. 70-71). Weil encontra essa 
posição na filosofia kantiana. Mesmo sendo o “único filósofo do 
cristianismo em toda a filosofia moderna” (WEIL, 1991, p. 73), Kant 
não era cristão no sentido de uma Igreja estabelecida, visto que o 
seu pensamento é o do “cristianismo secularizado”. Com efeito, a 
influência de Kant no mundo moderno não se deve aos dogmas 
cristãos, mas ao seu pensamento secularizado: “não secularizadas, 
não racionalizadas, as noções cristãs não teriam tido a mesma 
influência”. (Cf. WEIL, 1991, p. 73).  

O cristão secularizado mantém ainda, internamente, em sua 
consciência, as duas escalas de valores, porém, objetivamente, ele 
busca agora a unidade. A tensão continua, mas esta não se 
encontra mais nas relações Igreja e Estado, fé e política, mistério 
transcendental e técnica administrativa. O cristão secularizado não 
quer mais escolher entre Deus e Cesar. Para ele, o conflito não está 
mais na comunidade, na história política, objetivamente falando, 
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mas no próprio indivíduo. É certo que a razão deve reger a 
comunidade, mas deve fazer de tal forma que a intimidade do 
indivíduo, a sua consciência pessoal, não seja instrumentalizada 
pelo Estado ou pela Igreja. O Estado tem direito de exigir lealdade 
dos seus cidadãos; o mesmo pode ser dito da Igreja, em relação aos 
seus fiéis. Mas tanto o Estado quanto a Igreja têm que respeitar as 
convicções dos indivíduos razoáveis. A liberdade de consciência é a 
conditio sine qua non para um mundo cristão e razoável.  

Mas seria esse mundo secularizado ainda cristão? Não, pelo 
menos não no sentido em que foi estabelecido pela cristandade e 
ainda o é para muitas Igrejas atuais. Na realidade, se se entende o 
mundo cristão como um mundo razoável, deve-se admitir que a 
exigência de um mundo segundo a razão, fundamentado na 
consciência livre dos indivíduos, não é originalmente cristã. Vem 
do mundo antigo e efetivou-se com Sócrates quatro séculos antes 
do cristianismo; porém, deve-se confessar, tornou-se uma 
realidade e um valor “sagrado” para a cultura ocidental com o 
próprio cristianismo. (Cf. WEIL, 1991, p. 75).  

Mas dizer que a secularização foi possível graças ao 
cristianismo, não significa dizer que o todo o cristianismo deva se 
secularizar. O cristianismo não é um meio, um instrumento para o 
Estado e a técnica moderna. Ele é uma religião transcendente, no 
sentido ontológico do termo. Ele é diferente do mundo. O cristão 
está no mundo, mas não é do mundo, e isso deveria ser óbvio para 
próprio o cristão. Uma religião transcendente e espiritual pode até 
colaborar com o mundo, mas não tem nada a ver o sucesso da 
ONU ou com o crescimento econômico de determinado Estado. 
Este deve tecnicamente encontrar os melhores meios para 
governar e encontrar o sucesso econômico e a paz social. O cristão 
pode até colaborar com isso, mas, em princípio, essa deveria ser 
uma preocupação de todos os homens razoáveis, 
independentemente de sua fé. Pelo fato de ser uma religião 
transcendental, o cristianismo encontra-se fora da política e, 
portanto, não serve à política. Diz Weil: “A fé não é desse mundo e, 
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enquanto fé, ela não é universalizável, porque depende, segundo os 
próprios princípios do cristianismo, de um ato livre da graça”. Isso 
mostra que Weil não está preocupado com o conteúdo, com os 
dogmas e com os discursos objetivos da fé (fides quae). Para ele, só 
é importante a fides qua, isto é, a fé imediata e subjetiva do crente. 
 
4 Fides qua e Política 

 
É verdade que o crente não está totalmente de acordo com 

essa posição. Para ele, a fé não é um puro sentimento subjetivo; ela 
implica também uma adesão aos artigos da fé, aos dogmas e ao 
discurso teológico. Contudo, a fé pura, tal como é apresentada por 
Weil na categoria Deus da Lógica da Filosofia, não possui nenhum 
discurso positivo. Para se tornar concreta, ela precisa da ajuda das 
retomadas de outros discursos, como, por exemplo, da categoria 
Certeza. É o que acontece, por exemplo, com o Deus bíblico: 
quando Deus passa a ser entendido objetivamente através da 
linguagem bíblica, o sentimento da fé deixa de ser puro e se 
transforma em religião. (BOUILLARD, 1989, p. 325). Mas a fé pura 
recusa essa falsificação, essa hispostatização em um Ser separado, 
em uma pessoa transcendente, em um conteúdo exterior. É 
verdade que a fé tem sempre a liberdade de aderir a um discurso 
ou a um Ser exterior, porém, ela não pode fazer isso sem falsificar 
a sua essência originária.  

Em princípio, deve-se evitar fazer “ontologia sob o título de 
teologia”. (WEIL, 2012, p. 137). Deus não é um ser separado. Tal 
como disse Feuerbach, ele é a própria essência do homem. A 
diferença é que, para Weil, Deus ou o infinito não é simplesmente 
uma ilusão onde o homem alienou a sua essência. Weil conserva a 
ideia de infinito produzida pela fé, afirmando que o homem finito 
só se compreende a partir do infinito. (Cf. BOUILLARD, 1989, p. 
255). Mas que infinito seria esse? Seguramente esse infinito não se 
identifica imediatamente nem com o Deus da revelação cristã nem 
com o Deus dos filósofos. Deus deixa de ser aqui um ser pessoal, 
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para se tornar um ser anônimo, uma ideia de liberdade e de 
Sentido, uma “flecha de sentido”, como afirma Ricouer ou, ainda, 
como prefere o teólogo jesuíta Henri Bouillard, citando o próprio 
Weil, “o eterno presente no tempo e na história”. (BOUILLARD, 
1989, p. 309-310).  

A eternidade da presença, diz Weil, “não é uma ideia 
inventada: ela está no fundo e no ponto de consumação de todo 
discurso humano”. (WEIL, 2012, p. 113). Esta é a maneira como ele 
compreende a transcendência do Ser metafísico-ontológico 
tradicional, esse sobresser indescritível, indizível, mas capaz de 
fundar toda descrição, todo discurso e todo ser. (Cf. WEIL, 2012, p. 
16). É dessa forma que o infinito pode se apresentar para o homem 
finito, através da atitude da fé. Trata-se aqui de um infinito formal, 
de uma Presença, de um Sentido, ainda ausente, porém desejado, 
como um fim a ser alcançado pelo discurso e pela ação moral e 
política.  

A atitude da fé conduz justamente a esse Sentido, a essa 
Presença ausente e, ao mesmo tempo, presente em toda ação 
humana. Sabemos que a atitude da fé na Lógica da Filosofia se 
exprime de forma pura na categoria Deus. Porém, o Deus da 
Lógica da Filosofia não se identifica imediatamente com o Deus 
cristão. O nome Deus indica, sobretudo, uma experiência de 
Sentido, expressa por meio de um desejo de amor vivenciado pelas 
religiões monoteístas e que, enquanto sentimento, é do mesmo 
modo presente em todos os indivíduos, independentemente de sua 
experiência religiosa.  

Todos os indivíduos têm, sem exceção, uma fé natural e 
imediata, uma fides qua, a qual, entendida como uma pura 
intenção ou como uma pura visada natural do sujeito, uma 
fidelidade à própria fidelidade (cf. NANCY, 2005, p. 223)2, pode ser 
perfeitamente entendida como uma “fé da razão” aberta a um 
                                                 
2 A tradução de fé (phístis) por “fidelidade” foi proposta primeiramente por K. Barth, no início de sua 
Carta aos Romanos. Nesse caso, a fé como fidelidade à fidelidade indica a fidelidade da phístis 
humana na phístis divina.    
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Sentido formal e infinito. De fato, como expressa Jean-Luc Nancy, 
ao contrário do que diz a tradição teológica, é a fides qua creditur 
que compreende a fides quae creditur: “é o ato que atualiza o 
sentido”. (NANCY, 2005, p. 222).  

Para Nancy, a fé não é uma atitude, mas uma categoria, mais 
precisamente, uma categoria que é fidelidade a si mesma, à sua 
capacidade de abraçar a tudo e a tudo compreender. É verdade 
que, nesse aspecto, ela é bem próxima da categoria Sentido da 
Lógica da Filosofia. Todavia, para Weil, a fé não é somente uma 
categoria, mas também uma atitude. É verdade que, enquanto 
atitude pura, a fé é igualmente formal. Entretanto, diferentemente 
da categoria Sentido, a atitude da fé conduz a uma decisão que, em 
princípio, não é apenas uma decisão intelectual, mas uma decisão 
direcionada a uma ação concreta, mais precisamente, a uma 
decisão em favor da razão contra a violência. Trata-se aqui de uma 
fé pura da razão moral. Weil deixa isso mais claro no artigo “Será 
preciso falar de novamente da moral?”, publicado em 1976. A fé da 
razão moral pertenceria “à metalinguagem da moral” que, 
enquanto tal, conduziria a um “fundamento axiomático” de toda 
ação moral, o qual, evidentemente, não poderá ser demonstrado 
pela própria razão. (WEIL, 1982, nota 2, p. 276).  

Desse modo, pode-se dizer que toda decisão filosófica em 
favor de um discurso moral e coerente, em oposição à violência, 
depende de um ato livre, incompreensível, que pode muito bem ser 
compreendido como um ato de fé. (Cf. COSTESKI, 2009, p. 200-
203). O mesmo pode ser dito a respeito de outras atitudes 
humanas. O belief anglo-saxão exprime perfeitamente isso. Existe 
uma crença ou fé que precede e envolve todas as decisões teóricas. 
(Cf. BOUILLARD, 1989, p. 344). Todos os indivíduos expressam 
um ato de fé, ao tomarem uma decisão importante na vida. Isso 
vale outrossim para as decisões científicas e políticas.  

Mas será que esta fé pura e formal pode inspirar uma 
determinada opção política? Sim, pode, desde que continue como 
fides qua. A ação política e moral deve ser obra do homem 
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individual, que deve agir como cidadão, não como partidário de 
uma religião. Se a fé se tornar objetiva, uma fides quae, o indivíduo 
crente agirá a partir de uma doutrina bíblica ou de uma religião 
histórica e, por isso, a sua ação se tornará violenta, sem capacidade 
de decidir livremente, segundo a sua consciência individual. 
Teremos, nesse caso, uma institucionalização violenta da 
consciência, na medida em que um conteúdo objetivo se sobreporá 
necessariamente à liberdade pessoal do crente. 
 
Considerações Finais 

 
Deve-se evitar a instrumentalização religiosa da política e do 

Estado. Não existe uma economia cristã, uma sociologia cristã e, 
em sentido estreito, uma política cristã, da mesma forma que não 
existe uma medicina cristã ou uma matemática cristã. A ação 
política deve seguir princípios meramente técnicos, 
independentemente de princípios evangélicos. Se o cristão quiser 
agir na política, ele deve respeitar a autonomia do Estado e aceitar 
as regras do jogo político.  

A política não é essencial para o cristão. Ele não precisa da 
política para ser salvo. Se o cristão quiser agir na política, será 
apenas para criar condições para que a salvação possa ser oferecida 
a todos. Mas a política em si não é a Salvação! E isso está 
perfeitamente de acordo com a filosofia. A teoria e o Sentido são 
superiores à política. Platão se decepcionou com a política de 
Atenas; Hegel, que admirou o Estado prussiano, passou, também, a 
criticá-lo, no final de sua vida, conforme demonstrou Weil em sua 
obra Hegel e o Estado, de 1950.  

Apesar de viver em um mundo secularizado, o cristão, como 
todo indivíduo, mantem ainda uma dupla escala de valores para 
orientar a sua vida. Nem tudo pode ser reduzido à técnica e ao 
cálculo econômico. Não cabe ao Estado e às Igrejas institucionais 
imporem dogmaticamente decisões que vão contra a consciência 
dos indivíduos. O Estado pode exigir obediência às leis 
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estabelecidas, mas não pode impedir a discussão, não pode impedir 
que as leis e os princípios que as regem não sejam criticados. As 
minorias devem igualmente ser ouvidas, sejam religiosas ou ateias. 
O único impedimento é a prática da violência. Não se devem 
tolerar grupos que não praticam a tolerância, que pregam a 
violência. (Cf. WEIL, 1991, p. 78).  

A política deve visar à paz, deve educar para a prática da paz. 
Este é o fim último da política. Ora, é justamente nesse ponto que o 
cristianismo e as demais religiões podem e devem colaborar. A 
política boa é aquela que busca a paz. Como disse recentemente o 
Papa Francisco: “nenhuma guerra é justa: a única coisa justa é a 
paz” (2017, p. 58). Os cristãos podem e devem trabalhar para que a 
política seja cada vez mais justa e voltada ao estabelecimento da 
paz. Mas, como já foi salientado, se quiserem agir com eficácia, 
deverão aceitar os meios técnicos disponíveis. É verdade que isso 
pode ser um tanto tedioso e burocrático. As mudanças nas 
estruturas políticas são lentas. Mas é justamente nesse momento 
que a fé vem ao socorro do cristão. É a fé subjetiva (fides qua), 
voltada ao ideal de paz, que sustenta o cristão na política, 
animando-o, fazendo-o não perder as esperanças. Todavia, ele não 
pode nunca esquecer que as armas utilizadas para o combate 
político não pertencem ao discurso da fé. Elas pertencem ao 
inimigo. (Cf. WEIL, 1993, p. 113). 
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Politica e Religião em Weber, Taylor e 
Habermas: 

 o secularismo em questão 
 

Francisco Pereira de Sousa1 
 
 
1 Secularismo e religião em Max Weber 

 
Na modernidade, as relações envolvendo política e religião 

foram interpretadas como quase antagônicas. A modernidade 
promoveu uma separação entre política e religião, transformando-
as em esferas autônomas reguladas por lógicas próprias: cabia à 
religião relacionar-se com a esfera privada e a política com a esfera 
pública. Para Weber (Cf. 1979, 2004), com o processo de 
secularização das sociedades ocidentais a religião perderia a 
centralidade enquanto elemento organizador da vida social e se 
deslocaria para o espaço privado, separando-se da esfera política. A 
análise weberiana se tornará paradigmática para o pensamento 
posterior. Segundo esta perspectiva, o estudo do fenômeno 
religioso não teria nenhuma relevância para a compreensão das 
sociedades democráticas.  

A ideia weberiana de uma marcha progressiva em direção a 
um mundo desencantado é contestada atualmente porque a 
religião em vez de desaparecer da esfera pública, passa a ter um 

                                                 
1 Universidade Federal de Alagoas/Brasil 
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maior destaque2. As religiões têm hoje uma grande relevância e 
são motivos de variados embates políticos. Embora não se negue a 
existência de um processo de secularização, ele não ocorre com 
supôs Weber, já que em vez de um enfraquecimento da religião 
ocorre o surgimento de um pluralismo de crenças, todas elas 
competindo por seguidores e disputando cada uma o seu próprio 
espaço na esfera pública3.  

Para Berger (1895), o processo de secularização ocidental 
descambou em pluralismo religioso e à redução da religião à esfera 
privada. Com o surgimento de uma esfera secular autônoma, 

                                                 
2  No Brasil, a secularização na política só ocorre com a instituição da liberdade religiosa e de culto 
na Constituição de 1891, quando o Estado adquire autonomia em relação à Igreja Católica. Mas, se 
hoje ocorre uma consolidação de um campo religioso plural, durante o período colonial, o 
catolicismo era a religião oficial do Estado, que reprimia as práticas religiosas de índios e negros. 
Para Freyre (Cf. FREYRE, 1933), durante o século XVI, tinha-se mais preconceito no Brasil com 
quem não era católico do que com quem pertencia a outra raça. A religião proporcionava uma 
solidariedade política ao Império lusitano e uma integração além-mar. Só no início do século XX é 
que alguns intelectuais, envolvidos na construção da nossa identidade nacional, irão criticar a 
mistura de elementos culturais de origens diversas (europeia, africana e aborígine) e considerá-los 
um obstáculo ao desenvolvimento do país. O nacionalismo brasileiro surge entrecruzado com uma 
ideologia racista da homogeneidade cultural, baseando-se nos estudos da Escola Positivista em 
Criminologia do italiano Cesare Lombroso, justificando assim a superioridade da cultura europeia e 
da religião católica. A craniologia (estudo do crânio das distintas raças para comparar o 
comportamento humano) influenciou a literatura nacionalista. Intelectuais como Nina Rodrigues 
defendiam que o progresso material e do desenvolvimento intelectual brasileiro só ocorreria com a 
pureza racial (brancos) ou com o “embranquecimento” do país (Cf. NINA RODRIGUES, 1938). Havia, 
portanto, uma total identificação da cultura brasileira com a cultura branca, europeia e católica. Essa 
identificação hoje não é absoluta, devido ao pluralismo religioso existente, mas ainda permanece de 
forma parcial. E a religião, em vez de ter um menor destaque, tem uma grande influência social e 
política.  

3 Devido ao pluralismo religioso, a religião se torna hoje um assunto de escolha pessoal ou familiar 
onde diferentes religiões competem umas com as outras por fiéis. As religiões reduzidas à esfera da 
vida privada não podem mais realizar a função tradicional de legitimar a totalidade da ordem social e 
estabelecer um sentido unitário. É o que afirma a formulação da teórica do mercado religioso de 
Peter Berger (Cf. 1985), ao propor o conceito de “mercado religioso” no interior do seu estudo sobre 
a secularização. Para ele, com a separação entre o Estado e a Igreja, ocorre o fim do monopólio 
religioso (de uma religião oficial do Estado) e o surgimento de uma pluralidade de religiões. Assim, a 
religião é reduzida a um assunto de escolha pessoal, competindo com outras religiões à procura de 
consumidores (fieis) de bens religiosos. Essa teoria parte da constatação do pluralismo religioso para 
chegar à conclusão de que as religiões, sob a ótica das sociedades capitalistas secularizadas, são 
dominadas pela lógica do mercado; ao contrário dos tempos antigos, quando as diversas esferas da 
vida social (economia, política, moral, direito, arte) estavam subordinadas ou eram partes de uma 
totalidade social legitimada pela religião.  
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aparece um novo entendimento de religião que se reduz à tarefa de 
proporcionar um sentido à vida privada e a administração da 
salvação eterna dos indivíduos. A religião se torna uma opção 
pessoal ou familiar, não conseguindo mais desempenhar a sua 
clássica função de construir um mundo comum no âmbito do qual 
toda a vida social recebe um significado último que obriga a todos. 
A religião não é mais capaz de estabelecer um conjunto integrado 
de definições de realidade que possa servir como um universo de 
significado comum aos membros de uma sociedade (Cf. BERGER, 
1985, p.145-146). Ao contrário, ela se limita a domínios específicos 
da vida que podem ser separados dos setores secularizados da 
sociedade moderna. Desse modo, há uma ruptura com a função 
tradicional da religião e uma reinvenção da religião na 
modernidade ocidental que foi capaz de solucionar os problemas 
das guerras religiosas e do processo de modernização capitalista 
nascente. Nas sociedades antigas não havia uma dicotomia entre 
ser religioso e não religioso. A autonomização da religião como 
uma esfera da vida idealmente separada das outras esferas 
(política, economia, ciência, arte, moral, direito) é uma 
característica do mundo moderno.  

A problematização do paradigma secularista weberiano, feita 
por Taylor e por Habermas, se direciona no sentido de pensar uma 
nova forma de articulação entre política e religião. Como grandes 
filósofos que são, em vez de considerarem a religião como um 
resquício da irracionalidade de um mundo primevo, tratam-na 
como um elemento de importante destaque para a construção de 
uma esfera pública mais participativa e mais democrática. O debate 
em relação à questão religiosa perpassa a polêmica entre o 
liberalismo procedimental e o pensamento multiculturalista, 
enfatizando a importância da religião para se pensar a política no 
mundo contemporâneo.  

A seguir, apresentaremos de forma mais detalhada a posição 
de Habermas e de Taylor sobre essa questão.  
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2 Habermas: espaço público, cidadania e religião em uma era 
pós-secular 

 
Habermas (2008), diferentemente de Taylor (2010), como 

veremos, considera o nosso tempo uma era pós-secular4. Para ele, 
para ser considerada “pós-secular” uma sociedade tem que, antes, 
ter sido “secular”. Portanto, só as sociedades de bem-estar 
europeias ou países como Canadá, Austrália e Nova Zelândia, onde 
os vínculos dos cidadãos têm se afrouxado de modo continuado 
desde a Segunda Guerra Mundial, seriam consideradas sociedades 
secularizadas, mas, o mesmo não ocorre com o resto do mundo.  

A pressuposição de uma perda da relevância da religião, 
como presume a teoria da secularização weberiana, é questionável 
diante da série de mudanças globais e de conflitos amplamente 
visíveis que têm por causa questões religiosas. Desse modo, 
segundo Habermas (2008), a indiscutida tese da estreita conexão 
entre a modernização da sociedade e a secularização da população 
encontra cada vez mais menos adeptos, inclusive, há quem fale de 
um fim da teoria da secularização5.  

                                                 
4 Falar em sociedade pós-secular não indica, para Habermas, um desaparecimento da religião devido 
à crescente racionalização do Ocidente, e sim uma referência às sociedades modernas secularizadas 
que se abrem ao diálogo com a religião. Desse modo, uma sociedade não pode ser considerada liberal 
e democrática, para Habermas, se não acolhe e tutela as contribuições de todos os seus membros, 
crentes e não crentes, dos quais não se pode abrir mão se não se quer renunciar a sua riqueza e 
recursos para o desenvolvimento de uma racionalidade comunicativa de caráter público. A religião 
constitui, para ele, um desafio cognitivo. Ele propõe uma tradução cooperativa de conteúdos 
religiosos, como resposta ao problema da inclusão dos cidadãos crentes no debate político travado na 
esfera pública dessas sociedades, procurando assim um alívio das tensões sociais causados pelo 
conflito por diferentes visões de mundo e formas de vida. A influência de cosmovisões tanto de 
cunho naturalista como religiosas acabam por acarretar uma modificação na configuração dos 
pressupostos normativos do Estado democrático de direito. Mas, em face ao pluralismo presente em 
tais sociedades esse normativismo, supostamente neutro, não pode ter seu suporte em nenhuma 
tradição específica.  

5 E, embora os EUA, como a ponta de lança da modernização, com suas inalteradas comunidades de 
fé e suas invariáveis porcentagens de cidadãos religiosamente vinculados e ativos, tenha sido durante 
muito tempo apresentado como a grande exceção nessa tendência à secularização; vendo, a partir de 
um ponto de vista global, aparece hoje como um caso entre outros tantos.  
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Como mostra Habermas (cf. 2008, p. 65), a teoria da 
secularização se apoiava em três pilares: primeiro, o de que o 
progresso técnico-científico promove uma compreensão 
antropocêntrica e desencantada do mundo, explicável em termos 
causais, e não conciliável com visões do mundo teocêntricas ou 
metafísicas; segundo, que as igrejas e as comunidades de crentes 
perdem, no curso do processo de diferenciação funcional dos 
subsistemas sociais, a influência que tinham antes nos âmbitos do 
direito, da política, da cultura, da educação e da ciência, e se vêm 
limitadas a sua genuína função de gestão dos bens salvíficos, 
fazendo do exercício da religião algo privado, perdendo sua 
relevância pública; e, terceiro, que a evolução das sociedades 
agrárias até converter-se em industriais e pós-industriais acarreta 
um nível de bem-estar mais elevado e um aumento da segurança 
social, desaparecendo a necessidade de um poder transcendente 
que promova a superação das contingências que escapam ao nosso 
domínio.  

Como constata Habermas (2008), esse que deveria ser um 
modelo para o resto do mundo – o da secularização da população, 
segundo a perspectiva weberiana – parece descambar em uma via 
especial ou em um desenvolvimento propriamente europeu ou 
ocidental.  

Conforme Habermas (cf. 2008, p. 66-7), três fenômenos 
atualmente existentes a nível planetário dão a impressão de um 
ressurgimento da religião: 1) a difusão missionária das grandes 
religiões, 2) o aumento do fundamentalismo e 3) a 
instrumentalização política do seu potencial de violência. Em 
relação à difusão missionária das grandes religiões, ganha terreno 
por toda parte, no marco das igrejas existentes, os grupos 
ortodoxos. As religiões que mais se desenvolvem são o islamismo, 
especificamente na África, e os evangélicos, na América-Latina. 
Quanto ao aumento do fundamentalismo religioso, os movimentos 
que mais crescem são os pentecostais e os islamistas radicais. Esses 
movimentos lutam contra o mundo moderno ou procuram se 
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retirar dele, apregoando um espiritualismo e esperanças 
apocalípticas a curto prazo incitados por rígidos ideais morais e 
por uma fé na literalidade dos textos sagrados. Ocorre, por outro 
lado, uma expansão dos “novos movimentos religiosos”, surgidos 
desde os anos setenta, especialmente no Japão e na China, e que se 
caracterizam por um sincretismo “californiano”. Tais movimentos 
compartilham com os evangélicos a ideia de uma práxis religiosa 
desinstitucionalizada. Quanto à instrumentalização política da 
religião como potencial de violência, pode-se destacar o terrorismo 
islamista. Atualmente, a codificação religiosa tem tido bastante 
êxito em atiçar a chama de muitos conflitos que têm uma origem 
profana, isto é válido seja em relação aos conflitos do Oriente 
Médio ou na mobilização da direita religiosa nos Estados Unidos na 
época da invasão do Iraque.  

Para Habermas (cf. 2008, p. 67), apesar desta via especial 
das sociedades europeias em meio a uma comunidade 
internacional religiosamente mobilizada, os defensores da tese 
weberiana da secularização não caem em descrédito, porque 
continua sendo certa a afirmação de que as comunidades religiosas 
têm ido se limitando de forma crescente à função da práxis de 
cuidado da alma, tendo que abandonar suas amplas competências 
em outros âmbitos da sociedade. A mesmo tempo, o exercício da 
religião tem se retirado a formas mais individuais. A 
individualização da práxis religiosa tem seu correspondente em 
uma especificação funcional do sistema religioso.  

A religião, conforme Habermas (cf. 2008, p. 67), não perdeu, 
porém, sua relevância nem no espaço público político ou cultural 
nem na condução da vida pessoal. As coletividades religiosas 
conseguiram se manter até mesmo na vida de sociedades 
amplamente secularizadas. Na Europa, especialmente, ocorre uma 
sobrevivência de coletivos religiosos em um entorno que se segue 
secularizando continuamente. Entre nós latino-americanos, 
brasileiros, poderíamos até mesmo falar de um processo de 
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reencantamento, devido à força ou preponderância que tem a 
religião no espaço público e na sociedade brasileira.  

A descrição das sociedades modernas como “pós-seculares” 
se deve, segundo Habermas (cf. 2008. p. 67-8), a uma mudança de 
consciência relativa a três fenômenos: primeiro, à percepção 
transmitida pela media de conflitos planetários envolvendo grupos 
religiosos opera uma transformação da consciência pública. O 
fundamentalismo religioso a nível mundial e o terrorismo 
encoberto com ornamentos religiosos relativiza e afugenta o 
triunfalismo da consciência secular europeia e a convicção 
moderna europeia de um previsível desaparecimento da religião. 
Desse modo, a consciência de viver em uma sociedade secular não 
se vincula mais à certeza de que a crescente modernização social e 
cultural se realizará às custas da religião.  

O segundo fenômeno é o fato da religião ter ganhado mais 
importância: segundo Habermas (cf. 2008, p. 68), as comunidades 
religiosas assumem cada vez mais, dentro do espaço público 
nacional, o papel de intérpretes na vida política. Elas podem 
exercer influência na configuração da vontade e da opinião pública 
com relevantes contribuições sobre uma série de temas 
pertinentes, como a legalização do aborto, a eutanásia, questões 
bioéticas, de proteção dos animais ou sobre mudança climática. Em 
relação a tais assuntos, ninguém pode decidir de antemão que 
partido pode apoiar-se nas intuições morais mais corretas.  

O terceiro fenômeno que constitui um estímulo para a 
mudança de consciência da população é, para Habermas (cf. 2008, 
p. 69), a imigração de trabalhadores e de refugiados, procedentes 
sobretudo de países de culturas tradicionais. Como consequência 
disso, aparecem dissonâncias estridentes entre religiões 
juntamente com o desafio de um pluralismo de formas de vida 
típico nas sociedades de acolhida, desafio este que ultrapassa o do 
pluralismo de crenças. A convivência tolerante entre distintas 
religiões é agravada ainda pelo problema da integração social das 
diferentes culturas dos imigrantes; integração esta que tem que 
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alcançar êxito, mesmo que em circunstâncias humilhantes, devido 
à crescente desigualdade social.  

É desse modo que Habermas procura responder à pergunta 
sobre o por que se pode denominar as sociedades amplamente 
secularizadas de “pós-seculares”. Segundo ele, nas denominadas 
sociedades secularizadas a religião mantém uma relevância 
pública, mas, perde terreno a certeza secularista de que no curso 
de uma modernização acelerada a religião desaparecerá em escala 
mundial. Surge, então, a questão normativa sobre o auto-
entendimento dos membros de uma sociedade pós-secular: como 
devem entender-se e o que têm que esperar uns dos outros para 
que continue existindo uma civilidade no tratamento dos cidadãos 
entre si, inclusive sob circunstâncias onde dominam uma cultura e 
uma cosmovisão plurais. 

De acordo com Habermas (cf. 2008, p. 70), o debate sobre a 
questão normativa do auto-entendimento dos membros de uma 
sociedade pós-secular adotou um tom mais agudo após o shock 
provocado pelo atentado terrorista de 11 de setembro de 2001. O 
ponto de partida comum das partes em litígio foi a questão do 
reconhecimento da separação entre a Igreja e o Estado. 

Segundo Habermas (cf. 2008, p. 70), a secularização do 
poder estatal foi a resposta adequada às guerras de religião que 
tiveram lugar nos inícios da Idade Moderna. O princípio da 
“separação entre Igreja e Estado” foi se realizando paulatinamente 
e de diferentes modos em cada uma das distintas ordenações 
jurídicas nacionais. A medida que o poder estatal tomava um 
caráter secular as minorias religiosas, ao princípio só toleradas, 
obtinham direitos cada vez mais amplos: a liberdade de crenças e, 
logo, a liberdade confessional foram seguidas pelo direito a um 
exercício da religião livre e igual para todos.  

Este processo serve de ilustração sobre os pressupostos dos 
êxitos de uma liberdade religiosa inclusiva, igualmente válida para 
todos os cidadãos. O Estado, após a Reforma Protestante, teve a 
missão de estabelecer a paz e a ordem em meio a uma sociedade 
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confessionalmente dividida. Mesmo o Estado que estava 
entrelaçado com a religião dominante do país teve que atuar com 
uma visão neutra de mundo; teve que desarmar os partidos que se 
combatiam, procurando acordos para uma convivência pacífica, e 
vigiando a sua coexistência. Desse modo, subculturas inimigas 
puderam se aninhar na sociedade, mesmo continuando estranhas 
umas às outras. Mas, esse modus vivendi se revelou, como salienta 
Habermas (Cf. 2008, p. 71), insuficiente quando surgiu uma nova 
ordem política secularizada que submetia a vontade popular ou 
democrática ao império das leis (Estado constitucional).  

O Estado constitucional, como demonstra Habermas (Cf. 
2008, p. 71-2), só consegue garantir a mesma liberdade de religião 
para todos se as comunidades religiosas não se entrincheiram em 
seus próprios mundos, isolando-se do restante da sociedade 
política a qual fazem parte. Essa garantia só é conseguida se as 
diferentes subculturas deixam seus membros individuais livres 
para que, como sujeitos e membros dessa mesma entidade política 
(cidadãos), se deem a si mesmos as leis sobre as quais podem 
manter sua própria identidade cultural e visão de mundo e, desse 
modo, respeitar-se mutuamente. Portanto, as sensibilidades 
particularistas de um multiculturalismo bem entendido não 
contradizem, segundo Habermas, o rumo universalista que aponta 
a ilustração política.  

No Estado democrático de direito, a liberdade religiosa passa 
a ser considerada um direito fundamental e também, com a ajuda 
do procedimento deliberativo e de uma formação da vontade 
democrática, o locus onde se define o que pode ou não ser tolerado 
para que se exerça tanto a liberdade religiosa positiva quanto o 
direito à liberdade negativa de não ser molestado pelas práticas 
religiosas de crentes de confissões distintas. Em uma democracia, 
essa tolerância só não se torna arrogante se as partes em conflito 
se colocam em um plano de igualdade e chegam a um 
entendimento recíproco a partir da sua participação em um 
processo onde eles, como afetados, tomam a decisão.  
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A tolerância precisa ser praticada na vida cotidiana, ela não é 
apenas uma questão de promulgação e aplicação da lei. Ela requer 
que se tolere convicções, práticas e formas de vida diferentes das 
que se tem e que se rejeita. Porém, essa concessão, baseada no 
reconhecimento mútuo, não deve ser confundida com a valorização 
da cultura e forma de vida estranha, de convicções e práticas que 
se rejeita. A base do reconhecimento não é a valorização, e sim “a 
consciência de formar parte de uma comunidade inclusiva de 
cidadãos com direitos iguais onde cada um deve render contas ao 
outro pelas suas manifestações e ações políticas” (HABERMAS, 
2008, p. 73). A participação política das minorias no espaço público 
e nas urnas serve, como afirma Habermas, como “vozes 
corretoras” necessárias para ampliação da cultura política 
dominante. Ela propicia, por um lado, uma abertura da 
comunidade política em prol da inclusão de subculturas 
estrangeiras e, por outro, uma abertura dessas subculturas à 
participação individual, com igualdade de direitos, de seus 
membros no processo democrático.  

Na tentativa de responder à pergunta sobre como os 
membros de uma sociedade pós-secular devem se entender, de um 
lado, os multiculturalistas advogam por uma adaptação do sistema 
jurídico que seja sensível às diferenças (Cf. HABERMAS, 2008, p. 
74). Previnem contra uma assimilação e um desenraizamento 
forçado. Para eles, como vimos, o Estado laico não deve estimular a 
incorporação das minorias em uma comunidade igualitária de 
cidadãos arrancando os indivíduos dos contextos particulares onde 
criam sua identidade. Nesta perspectiva, a política é suspeita de 
submeter as minorias aos imperativos da cultura majoritária. De 
outro lado, os secularistas advogam por uma inclusão política, que 
não faça distinção de cores de todos os cidadãos, sem consideração 
de sua origem cultural e sua pertença religiosa (Cf. HABERMAS, 
2008, p. 74-5). Advertem das consequências de uma política em 
prol da identidade ao abrir demasiado o sistema jurídico com 
vistas à manutenção das peculiaridades das minorias culturais. 
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Rechaçam os direitos culturais por suspeitarem que estes geram 
sociedades paralelas, grupos sociais pequenos e isolados que 
seguem cada um uma norma distinta. Para eles, a introdução de 
direitos de proteção coletivos pode impedir que os membros 
individuais tenham o direito a uma forma de vida escolhida por 
eles próprios. Para esta perspectiva laica, a religião tem que 
continuar sendo, exclusivamente, algo privado.  

Habermas não concorda com os defensores do racionalismo 
ilustrado que a religião deva se retirar do âmbito público da 
política para o espaço privado porque seria uma figura do espírito 
historicamente superada, nem aceita a leitura de um 
multiculturalismo radical que apregoa formas de vida culturais 
com universos semanticamente fechados, que mantém padrões de 
racionalidade e verdades próprias. Perspectiva esta que considera 
que, mesmo as reivindicações de valor universal, como os 
argumentos a favor da universalidade da democracia e dos direitos 
humanos, seriam apenas uma ocultação das pretensões de poder 
imperialistas de uma cultura dominante. Para Habermas, enquanto 
não se tome a sério o sentido universalista destes princípios 
faltarão os pontos de vista sob os quais se poderá começar a 
descobrir um emaranhamento ilegítimo da interpretação da 
Constituição com princípios provenientes da cultura da maioria 
(Cf. HABERMAS, 2008, p. 76). 

Para Habermas, é insustentável a crítica racional 
multiculturalista baseada no relativismo cultural. A religião, por 
outro lado, não pode ser considerada uma “figura do espírito” 
historicamente superada que tem que retirar-se do âmbito público 
da política para o âmbito privado. Ela deve ser tomada a sério 
como um recurso cultural que contribui para a autocompreensão 
da modernidade contemporânea, porque tem contribuições 
relevantes a oferecer na formação da opinião e da vontade política 
mesmo em sociedades amplamente secularizadas. Essa influência 
se dá devido à sobrevivência de formas de pensamento pré-
modernas. Mesmo que aos olhos dos secularistas os conteúdos da 
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fé sejam desacreditados cientificamente, não se deve desconsiderar 
o fato que na esfera pública de um Estado democrático de direito 
não se pode eliminar ou descartar formas de vida que reivindicam 
uma significação pública para suas crenças; mesmo que, para os 
secularistas, as doutrinas religiosas não gozem de uma justificação 
científica, elas possuem relevância no âmbito público (Cf. 
HABERMAS, 2008, p. 77)6.  

O Estado constitucional, por outro lado, necessita de um 
ethos de cidadania que aponte para mais além da mera obediência 
às leis. A pura adaptação externa, de crentes e comunidades 
religiosas, deve dar lugar a uma acolhida dentro da própria fé da 
legitimação da comunidade estatal. Historicamente falando, assim 
como católicos e protestantes passaram por um processo de 
aprendizagem, as comunidades religiosas que habitam em 
sociedades multiculturais devem também passar por um processo 
de aprendizagem em que precisam decidir por si mesmas se um 
reformismo da sua fé não é necessário para sua integração nestas 
sociedades. Essa mudança de mentalidade, que exige uma 
autocompreensão secular da modernidade, é resultado de um 
processo de aprendizagem e, embora promovida, não pode ser 
exigida moral ou juridicamente. Essa mudança de mentalidade 
precisa, porém, ser realizada por ambos os lados, tanto pelo 
tradicionalismo religioso como pelo secularismo. Pelo lado da 
secularização, é mister um processo de aprendizagem 
complementário onde não se confunda a neutralização do poder 
estatal com a exclusão das manifestações religiosas do âmbito 
público (Cf. HABERMAS, 2008, p. 78-9).  

O Estado não deve ser alvo de disputas religiosas, nem o 
governo converter-se em um órgão executivo de uma maioria 

                                                 
6 Para Habermas (2008), o discurso religioso não deve ser considerado irracional por depender de 
verdades reveladas. Não cabe ao discurso secularista ou ao conhecimento institucionalizado arvorar-
se como instância última de julgamento sobre o que seja verdadeiro ou falso nos conteúdos das 
tradições religiosas, discriminando assim pessoas e modos de vida que, visivelmente, haurem sua 
integridade e autenticidade de suas convicções religiosas.  
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religiosa que impõe a sua vontade à oposição. No Estado 
constitucional todas as normas legais devem ser aceitas e 
justificadas publicamente. Mas, a neutralidade do Estado em 
relação à distintas visões de mundo não deve servir como um 
argumento contra a aceitação de manifestações religiosas no 
espaço político (p. 79). Desse modo, os cidadãos poderão participar 
com a sua própria linguagem religiosa na configuração da opinião 
política, porque o Estado democrático não deve reduzir a polifônica 
complexidade da multiplicidade de vozes públicas, porque, do 
contrário, “cortará à sociedade o fluxo dos escassos recursos de 
criação de sentido e identidade” (Cf. HABERMAS, 2008, p. 80).  

Para Habermas, os cidadãos seculares devem ser colocados 
em um mesmo plano de igualdade, na sociedade civil e no espaço 
político público, que os cidadãos crentes. Mas, se os cidadãos laicos 
não levarem a sério o potencial cognitivo da linguagem religiosa 
presente no discurso dos cidadãos crentes a base do 
reconhecimento da cidadania comum estará ameaçada. Eles não 
devem excluir que até em expressões religiosas pode ser 
descobertos conteúdos semânticos e intuições que podem ser 
traduzidas em uma argumentação a nível público. Desse modo, 
ambas as partes devem se deixar conduzir a uma interpretação da 
relação entre a fé e o saber que possibilite uma coexistência 
autorreflexiva e clarificada das duas (Cf. HABERMAS, 2008, p. 80).  

Para Habermas, portanto, é mister que se defenda a 
legitimidade de participação das diferentes religiões na esfera 
pública das sociedades multiculturais contemporâneas e 
secularizadas devido à sua competência no sentido de contribuírem 
para oferecer conteúdos morais e éticos que revitalizem a vida 
democrática dessas sociedades e que sejam capazes de superar as 
patologias da modernidade (Cf. Habermas; Ratzinger, 2007). O 
pano de fundo dessa abordagem é a crítica multiculturalista 
direcionada para as limitações do pensamento liberal, que ao fazer 
a defesa de uma razão universal e procedimental, nega concepções 
fortes substantivas sobre a vida boa. Mas, para o pensamento 
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comunitarista, a democracia não pode ser reduzida a um módulo 
racional e abstrato da sociedade, ela tem que ser a manifestação ou 
expressão concreta de uma tradição ética e histórica comum.  

Mesmo que, em épocas passadas, Habermas tenha defendido 
a tese segundo a qual a esfera pública deveria ser completamente 
secular, procedimental e não substantiva, possibilitando desse 
modo uma neutralidade que asseguraria o acesso igualitário de 
todos os cidadãos, em seus trabalhos atuais ele incorpora a crítica 
comunitarista, dando maior atenção às religiões e outras tradições 
éticas como elementos importantes na confecção de juízos morais 
capazes de reanimar a vida democrática nas sociedades 
multiculturais contemporâneas. Habermas reconsidera sua posição 
anterior, passando a sustentar que os argumentos religiosos 
podem ser mobilizados no debate público, desde que traduzidos 
para termos seculares quando justificados publicamente (Cf. 
Habermas, 2008). Ele aponta para a possibilidade de encontrar 
nestes argumentos possíveis intuições éticas que devem ser 
incorporadas a uma perspectiva filosófica pós-metafísica capazes 
de entender as tradições religiosas como fonte de significados, 
valores e motivações na luta contra as forças sistêmicas 
desintegradoras das mais variadas formas de vida ética globais.  

A única ressalva, feita por Habermas, é que esses conteúdos 
religiosos sejam “traduzidos” antes de serem institucionalizados. 
Para ele, diferentemente de Taylor (2008), a recepção desses 
conteúdos pelas instituições do Estado democrático de direito só 
devem ocorrer após um processo anterior de tradução de seus 
conteúdos para o idioma secular, acessível a todos por meio de um 
“filtro institucional”, estabelecido entre o fluxo comunicativo da 
esfera pública e as deliberações formais nos corpos políticos, antes 
de adentrarem na agenda parlamentar, nas cortes e nos corpos 
administrativos (Cf. Habermas, 2011). Desse modo, seria possível 
tanto a inclusão de importantes intuições trazidas pela religião 
como também a revitalização da esfera pública por meio de uma 
polifônica participação de vozes dos mais variados setores da 
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sociedade. A incorporação desses elementos por meio de um filtro 
institucional asseguram tanto a manutenção de uma concepção 
secular de Estado como também que as decisões legais sejam 
formuladas e justificadas em uma linguagem universal.  
 
3 Habermas e a questão acerca do fundamentalismo religioso  

 
Para Habermas (2004), sob a ótica do Estado liberal, só 

merecem o predicativo de comunidades racionais aquelas 
comunidades religiosas que renunciam por convicção própria a 
impor com violência suas verdades de fé e que não forçam a 
consciência de seus próprios membros, nem os manipula a 
cometer atos violentos. Segundo ele, hoje os crentes podem 
compreender porque devem renunciar à força, e muito 
especialmente à força do Estado, para impor suas pretensões de fé. 
A tolerância religiosa e separação entre Estado e religião no 
Ocidente fazem parte de um processo de aprendizagem ou esforço 
cognitivo que são pilares da cultura ocidental.  

Para Habermas (2004), são condições para a participação 
dos crentes em uma sociedade pluralista: primeiro, a consciência 
religiosa tem um desafio cognitivo, ela tem de assimilar as 
contradições estabelecidas com outras confissões religiosas, 
procurando entender que o pluralismo religioso é uma 
característica irreversível da modernidade; segundo, reconhecer a 
autoridade das ciências, ou seja, que na lógica da organização dos 
assuntos humanos são elas que estabelecem a forma de 
organização jurídica e política; e, finalmente, o compromisso dos 
crentes com as premissas dos Estados constitucionais que estão 
baseados em uma forma profana: essas premissas se baseiam em 
um consenso em torno de valores políticos que podem ser 
aprovados e assumidos por todos; elas não podem assumir uma 
forma de vida boa ou uma moral filosófica ou religiosa, porque 
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estas são particulares, e porque nenhuma dessas cosmovisões 
possui o monopólio hermenêutico ou interpretativo da vida7.  

Em relação ao fundamentalismo religioso, Habermas (2004) 
adverte que o conceito de fundamentalismo tem hoje uma 
conotação negativa, muito diferente de como surgiu8, e que pode 
ser tratado como uma patologia da razão aplicável a qualquer 
concepção religiosa. Quase todas as tradições religiosas tiveram 
uma dose de fundamentalismo dentro de si. Se trata, segundo 
Habermas, de uma mentalidade que se empenha em impor 
politicamente suas próprias convicções, inclusive quando estas não 
são universalmente aceitáveis. O fundamentalismo religioso não é 
apenas um problema filosófico, mas, um projeto político religioso.  

Para Habermas, o fundamentalismo é um fenômeno 
especificamente moderno. Segundo ele, 

 
‘Fundamentalista’ tem um ar pejorativo. Usamos o predicado 
para caracterizar uma posição mental peculiar, uma atitude 
teimosa que insiste na imposição política de suas próprias 
convicções e razões, mesmo quando elas estão longe de serem 
racionalmente aceitáveis. Isso vale especialmente para as crenças 
religiosas. Certamente, não deveríamos confundir 
fundamentalismo com dogmatismo ou ortodoxia. Cada doutrina 
religiosa baseia-se em um cerne dogmático de crenças. Às vezes 
existe uma autoridade como a do papa ou da congregação 
romana, que determina que interpretações desviam-se desse 
dogma e, portanto, da ortodoxia. Tal ortodoxia, tende para o 
fundamentalismo quando os guardiões e representantes da 
verdadeira fé ignoram a situação epistêmica de uma sociedade 
pluralista e insistem – chegando até a violência – no caráter 

                                                 
7 Para Habermas (2004), aceitar esse pluralismo não significa uma diminuição do valor 
epistemológico das verdades de fé presentes nestas comunidades religiosas. Trata-se apenas de 
apontar para os limites das mesmas diante do Estado e da tolerância e respeito diante do pluralismo 
democrático; e implicando, como consequência da modernidade, na perda do monopólio 
interpretativo por parte de qualquer comunidade religiosa.  

8 Quando o termo surgiu, nos EUA, no contexto protestante, ele tinha a pretensão de voltar aos 
fundamentos ou às bases da sua religião. Mas, hoje, ele adquiriu uma conotação nova, associada a 
radicais islâmicos que pretendem impor o seu ethos religioso a outros grupos religiosos (ou não) e a 
outros contextos que não é o seu próprio.  
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universalmente basilar de sua doutrina e na aceitação política 
dela. Até o surgimento da modernidade, os ensinamentos 
proféticos eram também religiões mundiais, no sentido de que 
eram capazes de se expandir dentro dos horizontes cognitivos de 
antigos impérios percebidos de dentro como mundos 
abrangentes. O ‘universalismo’ daqueles impérios, cujas 
periferias pareciam ficar indistintas para além das fronteiras, 
proporcionava um substrato apropriado para a reivindicação 
exclusiva da verdade por parte das religiões mundiais. No 
entanto, nas condições modernas de um crescimento acelerado 
em termos de complexidade, tal reivindicação exclusiva por 
parte de uma fé não pode mais ser ingenuamente mantida. Na 
Europa, o cisma confessional e a secularização da sociedade 
compeliram a crença religiosa a refletir sobre seu lugar não 
exclusivo dentro de um discurso universal compartilhado com 
outras religiões e limitado pelo conhecimento secular gerado 
cientificamente. Ao mesmo tempo, a percepção dessa dupla 
relativização de nossa posição obviamente não deveria significar 
a relativização de nossas próprias crenças. Essa conquista auto-
reflexiva de uma religião que aprendeu a se ver pelos olhos dos 
outros tem tido importantes implicações políticas. Os fiéis 
poderiam, a partir de então, perceber por que tiveram de 
renunciar à violência em geral, e evitar o poder do Estado, em 
particular, com o propósito de impor reivindicações religiosas. 
Essa investida cognitiva tornou possíveis pela primeira vez a 
tolerância religiosa e a separação entre a Igreja e o Estado. (...) as 
circunstâncias complexas de vida nas sociedades pluralistas 
modernas são normativamente compatíveis apenas com um 
universalismo estrito, em que o mesmo respeito é exigido de 
todo mundo – sejam católicos, protestantes, muçulmanos, 
judeus, hindus ou budistas, crentes ou descrentes” (2004, p. 43-
4).  

 
Segundo Habermas (2004), toda religião se apoia em um 

núcleo dogmático de verdades de fé, mas, essa dogmática se torna 
fundamentalista quando os defensores ignoram as circunstâncias 
ou as verdades epistêmicas de uma sociedade pluralista, e insistem 
em impor politicamente seus próprios dogmas, crenças ou valores. 
O fundamentalismo, para ele, supõe tanto um endurecimento da 
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razão como uma pretensão de imposição. O fundamentalismo 
religioso é político, ou pelo menos tem pretensões políticas. 
Também é característico do fundamentalismo religioso questionar 
os princípios da modernidade ocidental: primeiro, a separação 
institucional entre política e religião, procurando legitimá-lo a 
partir de uma perspectiva religiosa devido ao temor pelo 
desenraizamento das formas de vidas tradicionais.  

Uma outra característica do fundamentalismo são (Cf. 2004) 
as motivações de caráter político ou secular – o fundamentalismo 
islâmico, por exemplo, elabora motivos políticos na forma de 
fanatismo religioso: alguns desses denominados “fanáticos 
religiosos” já foram nacionalistas seculares. A religião, nesse caso, 
irá oferecer uma nova linguagem para as antigas orientações 
políticas – uma linguagem subjetivamente mais convincente. Nesse 
caso, a justificação das orientações políticas ocorre, portanto, por 
meio de motivações religiosas. Não se trata apenas de um choque 
de civilizações, mas, de mentalidades. O repúdio desses “fanáticos” 
em relação aos valores ocidentais se alimenta de fontes espirituais 
que se mobilizam contra o poder secularizado, e tem um potencial 
em escala mundial. Esse recurso a uma forma de fé, que a 
modernidade não conseguiu extrair um processo de autorreflexão 
nem uma diferenciação de uma interpretação de mundo separada 
da política, obtém sua plausibilidade justamente por se alimentar 
de uma substância que parece ter se extinguido no Ocidente.  

O fundamentalismo religioso está, portanto, segundo 
Habermas (2004), inspirado por algo que o Ocidente deixou de 
lado que é essa substância religiosa como forma de coesão 
normativa das sociedades tradicionais, forma esta que foi vencida 
pelo processo de secularização. Essa forma de militância religiosa 
pode desestabilizar os valores ocidentais. Por outro lado, ao sair de 
encontro a outras culturas – mesmo utilizando-se do discurso de 
proteção dos direitos humanos em benefício próprio – o Ocidente é 
caracterizado por uma cultura consumista e um materialismo que 
domina tudo, e dentro do seu próprio território se limita a uma 
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divisão neoconservadora do trabalho entre o fundamentalismo 
religioso e a secularização laica ou fundamentalismo secular.  

 
Um Ocidente materialista enfrenta outras culturas apenas com a 
irresistibilidade provocativa e vulgarizante de uma cultura 
consumista padronizadora. Vamos admitir isso: o Ocidente 
apresenta-se como uma forma desprovida de qualquer núcleo 
normativo, à medida que sua preocupação com os direitos 
humanos refere-se apenas à tentativa de abrir novos mercados 
livres (HABERMAS, 2004, p. 44-5).  

 
Mas, assim como para o cardeal Ratzinger (Bento XVI), para 

Habermas, o principal problema quanto a integração no mundo de 
hoje não é o da convivência de muitas culturas religiosos, que 
sempre existiu, e que mesmo entrando em choque umas contras 
outras aprenderam a conviver, mas, entre uma cultura materialista 
e agnóstica e uma cultura religiosa. Diferente de um “choque de 
civilizações” se trata de um “choque de mentalidades”. Aliás, 
afirma Habermas (2004, p. 49), “o chamado ‘choque das 
civilizações’ é frequentemente o véu que mascara os interesses 
materiais indispensáveis do Ocidente (campos de petróleo 
acessíveis e suprimento garantido de energia, por exemplo)”.  

No que concerne à dissonância cognitiva entre mentalidades 
endurecidas fanaticamente e o pluralismo na sociedade pós-
secular, para Habermas (2004, p. 43), as grandes religiões 
universais devem renunciar a ter pretensões de validez universal, 
porque uma das grandes características da modernidade é o 
pluralismo. Habermas procura entender a situação mundial como 
um “mercado religioso” onde há muitos atores, muitos 
protagonistas e, portanto, nenhum pode pretender ter o monopólio 
absoluto. Esse pluralismo é compatível com uma cultura dos 
direitos humanos que respeite a todos (crentes ou não crentes). O 
respeito ao outro, ao diferente é característico de uma sociedade 
que compreende que o pluralismo não é um estado provisório. 
Para Habermas, o Islã tem pela frente o doloroso processo de 
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aprendizagem que já passaram religiões como o catolicismo ou 
protestantismo de abrir-se ao liberalismo democrático. O Islã deve 
reconhecer esse valor ocidental. Desse modo, deve recusar a 
pretensão de universalidade ou monopólio de interpretação de 
sentido da vida. Para Habermas, não existe nenhuma justificativa 
moral para o terrorismo de inspiração religiosa. Nada justifica a 
retirada da vida ou o sofrimento do outro em nome de fins 
(racionalidade instrumental).  

 
4 Pós-secularismo versus secularismo: Taylor contra 
Habermas 

 
Para Taylor, diferentemente de Habermas, vivemos em uma 

era secular (Cf. TAYLOR, 2010). Essa secularidade se apresenta, 
segundo ele, de três formas: 1) como separação entre Igreja e 
Estado (perspectiva tradicional); ou 2) caracterizada pelo 
abandono de convicções e práticas religiosas; ou, ainda, 3) 
entendendo a fé como uma opção entre tantas outras opções.  

Passamos, segundo ele, de uma sociedade (pré-moderna) em 
que a fé em Deus era algo imprescindível para uma (moderna) em 
que ela representa apenas uma entre tantas outras opções (Cf. 
Taylor. 2010, p. 41). Isso ocorreu, segundo ele, porque o mundo 
pré-moderno era visto como um cosmos ordenado que 
testemunhava a intencionalidade divina e manifestava sua ação 
nele: os fenômenos naturais eram vistos como manifestações da 
vontade de Deus.  

Na pré-modernidade, as pessoas individualmente, e toda a 
sociedade em seu conjunto, manifestavam a sua crença na 
existência divina através de rituais e atos de devoção por meio de 
associações que formavam a sociedade e careciam de Deus para 
sua existência e manutenção. Tudo era tomado pela presença do 
divino, fazendo assim com que o fundamento último de toda a 
existência estivesse assentado em algo transcendente à própria 
ação humana. Esse era um mundo povoado pela presença de 
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espíritos e demônios, que tanto podiam ajudar como prejudicar o 
ser humano.  

No mundo pré-moderno, os objetos e palavras podiam 
impregnar-se de uma força miraculosa, tendo poder para 
transformá-lo. Essa sociedade possuía uma estrutura social rígida, 
dividida em duas classes através das quais equilibravam as tensões 
sociais: o clero e o laicato. Os clérigos cuidavam das coisas 
sagradas e os leigos das profanas. A sociedade seguia uma 
organização litúrgica do tempo, estabelecida pela igreja, e guiava a 
sua existência de acordo com uma ordem sagrada. O tempo 
“comum” ou “secular” era organizado através dos chamados 
“tempos superiores” (Cf. Taylor. 2010, p. 69-75).  

Conforme Taylor (2010), o desaparecimento desse tipo de 
sociedade, e da mentalidade característica dela, ocorreu devido ao 
desenvolvimento do “humanismo exclusivo”. A partir dos sécs. 
XVII e XVIII, o “humanismo exclusivo” se torna uma opção de vida, 
coexistindo com o transcendente. O homem cada vez mais adquire 
a consciência de que pode reger o mundo, e criar uma civilização 
de benefício mútuo, sem nenhuma interferência divina.  

O “humanismo exclusivo” irá produzir uma nova percepção 
da subjetividade humana e de seu lugar no cosmos: o self deixa de 
ser um “self não aberto, poroso e vulnerável ao mundo de espíritos 
e poderes”, para se tornar um “self protegido” (Taylor. 2010, p. 
43). O sujeito desse novo tempo, que é a modernidade, procura 
definir sua própria identidade baseado no ideal de autenticidade: 
um indivíduo confiante em sua própria capacidade de criar uma 
ordem moral imanente sem referências à transcendência.  

Os principais impulsionadores do processo de secularização 
foram, segundo Taylor, a Reforma Protestante e o processo de 
desencantamento do mundo, descrito por Max Webber. O 
surgimento de uma sociedade disciplinar também irá permitir que 
o homem seja capaz de manter a ordem do mundo sem a 
necessidade do divino. Mas, para Taylor, foi sem dúvida a Reforma 
a causa mais importante para toda essa transformação da 
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sociedade (Cf. Taylor. 2010, p. 83), porque é ela quem 
primeiramente irá atacar um tipo de sociedade inserida em um 
cosmos encantado e a promover o desenvolvimento de uma 
sociedade cujo objetivo é a realização humana.  

Diante do tipo de vida pastoral católica pré-moderna, menos 
voltada para a espiritualidade e mais engajada em um controle 
mágico externo da vida humana e da vontade divina por meio de 
sacramentais e indulgências, a Reforma irá procurar abolir esse 
cosmos encantado e criar uma alternativa humanista para a fé. 
Lutero, e sua teologia da salvação pela fé, irão afirmar que apenas 
Deus é soberano, e que diante dele, todos estão em uma situação 
de igualdade; que Deus não pode ser controlado por objetos, ritos 
ou pessoas de uma determinada instituição; e que a vivência diária 
da vida cristã está ao alcance de todos (cf. Taylor. 2010, p. 101-2). 

A sociedade disciplinar, por outro lado, tem, segundo Taylor, 
a sua origem no pessimismo de alguns reformadores em relação à 
situação de pecado da existência humana, culminando na formação 
do “imaginário social moderno”: desse modo, surge uma nova 
ordem moral entre os indivíduos, resultante de um tipo de acordo 
social que depõe as hierarquias e promove uma harmonia de 
interesses (Cf. Taylor. 2010, p. 97-198). O imaginário social 
moderno, fundado não mais em estruturas religiosas, mas no 
consenso entre as pessoas, produz uma nova ordem moral e 
também uma nova consciência de Deus e da vida cotidiana.  

Na modernidade, tanto o indivíduo e como o imaginário 
social irão ser definidos em função da razão, da autonomia e da 
capacidade de autocontrole do indivíduo, e não de uma ordem 
superior. Surgem, então, novas práticas sociais (economia, esfera 
pública, democracia) que promovem a queda das hierarquias 
sociais e o surgimento do ideal de igualdade entre os homens, de 
modo que a estabilidade social não precisa mais do divino para ser 
mantida. As crenças e práticas tradicionais passam a ser vistas na 
modernidade como um entrave à autorrealização humana, 



Francisco Pereira de Sousa | 183 
 
reduzindo-se o projeto de vida à realização pessoal e exclusiva do 
indivíduo.  

A ciência moderna irá demonstrar que o universo é 
governado por leis causais, independentes da interferência divina. 
Deus passa a ser visto apenas como o arquiteto do universo, sem 
nenhuma atuação na existência humana, restringindo-se a criação 
das leis imutáveis da natureza. A racionalidade instrumental e a 
economia passam a ter um papel preponderante no cotidiano dos 
indivíduos e da sociedade. A ordem social, como também a 
realização moral, são vistas como criações humanas, 
independentes da transcendência. Como mostra Taylor, esse novo 
humanismo produz uma série de efeitos que atinge a todos (Cf. 
Taylor. 2010, p. 357-495). Surgem, então, após o século XVIII e 
durante o século XIX, novos ideais que apontam para a 
configuração do ideal romântico de autenticidade. 

O ideal romântico de beleza desenvolveu uma nova atitude 
diante da natureza e a promoção de uma espiritualidade 
indefinida, viabilizando o surgimento do que Taylor denomina de 
“mal-estares da modernidade”: surge, então, um mundo 
desencantado, uma sensação de vazio e perda de sentido e a 
responsabilidade individualizada e imanente com o próprio destino 
(Cf. Taylor. 2010, p. 357).  

Com a objetivação do universo e imanência pura, 
proporcionados pela ciência moderna, o mundo passa a se 
apresentar como destituído de propósitos e de sentido, gerando 
uma fragmentação e perda de profundidade (não existe mais 
nenhum sentido profundo para o viver), cabendo unicamente ao 
próprio ser humano dar um sentido à sua própria existência. Mas, 
ao depositar esse sentido exclusivamente no humanismo, percebeu 
o seu próprio fracasso, já que a razão humana em vez de construir 
uma civilização de benefício mútuo, como pretendiam os 
modernos, criou monstruosidades (guerras mundiais, catástrofes, 
exploração humana etc.). A humanidade percebeu que sozinha não 
é capaz de dar um sentido pleno à sua existência. 
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Diante desse panorama, Taylor (2010) compreende que a fé 
passa a ter uma dimensão particular no mundo contemporâneo: 
ela passa a ser vivida no círculo imediato da pessoa com sua 
família e amigos, não mais em igrejas (“religião mínima”). A 
cultura da autenticidade leva a um processo de individuação em 
que cada indivíduo procura expressar uma maneira original de ser. 
A prática religiosa passa a estar associada ao desenvolvimento 
espiritual específico de cada indivíduo em sua busca por 
autenticidade e construção da sua própria identidade. Como 
resultado, tem-se um aumento tanto do número dos que se 
consideram ateus, agnósticos ou não religiosos como dos que se 
dizem crentes sem pertença a nenhuma denominação religiosa.  

Para Taylor (2010), apesar da sociedade contemporânea 
viver imersa na imanência, sem nenhum cosmos ou Deus que lhe 
dê sentido, e com uma fragilização das posições religiosas e da 
crença, tendo como fim último o próprio homem, a busca por 
sentido é uma postura necessária à humanidade. Caberá a ela 
optar se deve tratar o transcendente como um obstáculo ao seu 
desenvolvimento ou como uma resposta à sua necessidade de 
encontrar um sentido e finalidade para a sua existência, se no 
humanismo exclusivo ou no retorno à religião transcendente. 

Taylor (2010) não compreende, portanto, a secularização 
como a passagem de uma cultura crente para uma cultura 
secular9: ele valoriza os novos horizontes de compreensão do 
sagrado que foram surgindo. Para ele, a secularização não significa 
o declínio da religião, mas uma mudança na forma das pessoas se 
relacionarem com ela. Mesmo nas sociedades onde ocorreram 
mudanças profundas de consciência dos seus membros no trato 
com o fenômeno religioso, pode-se constatar muito mais um 
questionamento das formas tradicionais de sua realização do que 
uma recusa em relação ao fenômeno religioso.  
                                                 
9 Para Taylor, mesmo constatando que os países da Europa Ocidental tenham se tornado 
“majoritariamente seculares”, é possível encontrar algum vestígio da ideia de Deus no espaço público 
dessas sociedades.  
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Conforme Taylor, há duas grandes correntes de pensamento 
que buscam dar conta do significado da secularização. Uma, 
entende a secularização a partir de um suposto esvaziamento de 
Deus ou de qualquer referência a uma realidade transcendente nos 
espaços públicos; a outra, faz um diagnóstico do declínio ou do 
abandono das convicções e práticas religiosas. Taylor, por outro 
lado, propõe que a secularização seja entendida como a “passagem 
de uma sociedade em que a fé em Deus é inquestionável e, de fato, 
não problemática, para uma na qual a fé é entendida como uma 
opção entre outras e, em geral, não a mais fácil de ser abraçada” 
(Taylor. 2010, p. 15). 

Ele conclui que nossa era é uma era secular, mas, não se 
trata aqui de questionar por que o mundo da política possui uma 
lógica própria, distinta dos valores religiosos, ou, por que muitos 
no Ocidente deixaram de crer em Deus; e sim, de questionar por 
que a disposição humana universal à plenitude que antes era 
expressa em linguagem religiosa, passou agora a ser expressa em 
diversas outras linguagens? Ou melhor, na linguagem tayloriana, 
trata-se de questionar “Como Deus passou, ao longo dos últimos 
séculos, de única opção a não mais que uma opção entre muitas 
outras?”  

Para Taylor, não se trata aqui de afirmar que o declínio da fé, 
em especial da fé cristã, está associado ao surgimento de novos 
tipos de crenças ou devido à emancipação de determinadas 
ciências, mas, de observar o que significa na nossa época viver 
como crente ou como descrente. Para tanto, é mister que situemos 
essa questão a partir do contexto da experiência vivida e das 
interpretações dessa experiência. Trata-se, portanto, de analisar “a 
estrutura de fundo a partir da qual alguém acredita ou se recusa a 
acreditar em Deus” (Taylor. 2010, p. 27).  

Desse modo, Taylor constata que há uma diferença entre as 
estruturas de fundo de ontem e as de hoje em relação à 
experiência de Deus ou da plenitude, “ingênuas” e “reflexivas”, 
respectivamente. A mudança na estrutura de fundo pré-moderna 
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foi o que tornou possível o advento da era secular. Mas, mesmo 
na era secular a busca por plenitude não foi extinta. Passamos 
apenas de um mundo em que essa busca era realizada sem 
nenhuma problematização para uma era em que a interpretação, 
a partir de um mais “além”, é desafiada por outras que localizam 
a plenitude “dentro” da própria vida humana (Cf. Taylor. 2010, p. 
29). 

Para Taylor, foi o “humanismo exclusivo” que colocou em 
cheque a era de uma fé “ingênua” e tornou possível a existência 
de uma era secular. Mas, como vimos, o próprio “humanismo 
exclusivo” só se tornou possível graças aos desdobramentos 
anteriores, presentes no interior do próprio cristianismo. Mas, 
afirma Taylor, é inegável a referência a Deus na era secular. 
Apenas uma “história de subtração” tende a negar esse dado ao 
querer atribuir as condições atuais apenas ao desaparecimento de 
Deus. Essa história não é capaz de explicar a passagem de uma 
condição em que as aspirações espirituais e morais mais elevadas 
não fazia sentido algum sem a referência a Deus para outra em 
que as aspirações podem se relacionar a outras fontes, que 
frequentemente negam Deus (Cf. Taylor. 2010, p. 42).  

Ao entende a secularização como conjunto de 
transformações ocorridas nas sociedades ocidentais que levaram 
ao surgimento de novas condições para a experiência da fé, 
Taylor mostra que o cenário atual é irreconhecível para uma 
época mais antiga, por estar marcado por um inaudito pluralismo 
de pontos de vista, religiosos, irreligiosos e antirreligiosos, no 
qual o número de posições possíveis parece estar crescendo sem 
fim. A fé religiosa passou a existir ao lado de um amplo leque de 
outras opções espirituais, passando a existir uma nova 
determinação do lugar do sagrado ou do espiritual na vida 
individual e social, uma composição da vida espiritual em novas 
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formas e novos modos de existência tanto na relação com Deus 
quanto fora dela (Cf. Taylor. 2010, p. 513)10.  

Taylor questiona a respeito do retrocesso da religião, do seu 
declínio na prática e na fé confessada bem como da ausência de 
Deus no espaço público como afirma a teoria da secularização 
como subtração ou marginalização da religião, e conclui que se 
trata de um exagero, porque por baixo de um exterior mudado, as 
coisas não são tão diferentes assim como pressupõem essas teorias. 
Se se tomar como referência as grandes religiões históricas, talvez 
se possa admitir um certo declínio da sua prática e da perda de 
espaço público. Mas, se admitirmos que ela inclui um “amplo 
espectro de crenças espirituais e semi-espirituais” ou que a religião 
está direcionada à fé numa realidade transcendente e à aspiração a 
uma transformação da existência que vai além da simples 
realização humana ordinária, então, ela está mais presente do que 
nunca. A religião, afirma Taylor, “permanece inerradicável no 
horizonte da irreligiosidade” (Taylor. 2010, p. 694).  

Em face à “sensação generalizada em nossa cultura de que, 
com o eclipse do transcendente algo possa ter se perdido”, ou, de 
que essa sensação de perda é inevitável – porque se trata de um 

                                                 
10� Mesmo concebendo o pluralismo como um fato, Taylor não compreende a religião na nossa época 
como faz teoria do mercado religioso que afirma que onde existe uma pluralidade de religiões há 
competitividade por clientes (fiéis) como na economia de mercado capitalista (Cf. BERGER, 1985). 
Assim como no mercado capitalista, a produção de bens religiosos é voltada para atender as 
demandas (necessidades e desejos) dos seus consumidores. Esse mercado, com seu conjunto de 
firmas (igrejas), ao procurar atender os desejos de diferentes clientelas, com diferentes práticas e 
discursos, adequa os seus produtos do melhor modo às demandas da sua clientela (Cf. Fink e Stark, 
1988). Os estudiosos dessa teoria olham as pessoas religiosas a partir da antropologia do homo 
economicus e usam a Teoria da Escolha Racional (que afirma que agentes sociais atuam de modo 
racional na busca da realização dos seus interesses) como chave de leitura nos seus estudos sobre a 
religião. Trata-se, porém, de uma abordagem que não vê diferenças fundamentais entre o mercado 
no mundo antigo e no atual, nem na religião das sociedades pré-modernas e a religião na 
modernidade (restrita à vida privada, ligadas apenas ao sentido da vida e do pós-morte): é como se, 
para eles, houvesse uma evolução linear entre as sociedades antigas e as modernas, e, desse modo, 
as mesmas categorias utilizadas para explicar o mundo atual servissem para explicar o passado. 
Sung (1998), que não comunga com essa visão, afirma, por outro lado, que a lógica da economia 
mercado se tornou central na modernidade, de tal modo que determina o próprio modo de conceber 
a realidade social e os subsistemas, como a religião, que a compõem. Essa lógica se tornou o modo 
“normal” de ver todos os aspectos da vida social, inclusive a religião.  
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preço a pagar pela modernidade e pela racionalidade, como 
acreditam os teóricos da secularização, que afirmam que quanto 
mais moderna menos religiosa é a sociedade, havendo uma 
exclusão recíproca da religião e da modernidade compreendida 
como processo de secularização, de sorte que o destino da 
secularização é indissociável do processo de modernização –, 
Taylor afirma que a teoria da secularização atua como uma 
profecia que procura realizar-se a si mesma: ora, afirma Taylor, 
uma coisa é constatar a laicidade das sociedades, a decadência das 
instituições cristãs e a perda de influência cultural, política e moral 
das Igrejas; mas, a partir daí, concluir que o ser humano não tem 
mais o sentido do sagrado ou que se tornou irreligioso é algo 
completamente diverso e sem sentido (Cf. Taylor. 2010, p. 617-
648).  

Para Taylor, essa narrativa que foi moldada no século XVIII, 
a partir dos embates com o Ancien Regime e que com Weber se 
tornou dominante nas ciências sociais, acabou por separar 
rigidamente razão e religião, como uma (a razão ou ciência) fosse 
equivalente ao âmbito da pura racionalidade e modernidade e a 
outra (religião) ao âmbito da tradição e da crença. As instituições 
(mercado, Estado, esfera pública), práticas e discursos da 
modernidade se irão se impor como se fossem formulações neutras 
e objetivas, despidas de valoração e de moralidade, como se 
também elas não se apoiassem fortemente em convicções éticas e 
em discursos morais (Cf. TAYLOR, 2011). 

No entender de Taylor, alguns filósofos políticos defensores 
do Estado laico, como Rawls e Habermas, tratam a religião como 
se ela fosse um “caso especial” em relação às outras tradições 
intelectuais modernas. Eles não percebem que assim como a 
“razão religiosa” a “razão autossuficiente”, produtora do “mito do 
Esclarecimento”, também se construiu a partir de crenças e 
valores. Para Taylor, não há necessidade de um “filtro 
institucional” que traduza para as instituições políticas formais os 
discursos religiosos que circulam na esfera pública, como pretende 
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Habermas; e caso fosse necessário este artifício, esse “filtro 
institucional” não deveria valer apenas para os argumentos 
religiosos, como se apenas eles fossem portadoras de visões morais 
e valorativas do mundo: ele deveria valer para todas as linguagens 
professadas por outras tradições pretensamente racionalistas como 
é o caso do marxismo, kantismo, utilitarismo, etc. (Cf. TAYLOR, 
2011). 

Para Taylor, muitas das instituições concebidas como 
especificamente seculares (o Estado, a burocracia, ciência, 
revoluções, corporações, movimentos de direitos civis, etc.) foram 
construídas e ainda permanecer existindo conectadas com a esfera 
religiosa. A própria secularidade ocidental, para ele, foi fruto dos 
movimentos reformistas cristãos – anteriores à Reforma 
Protestante – que procuraram romper com os elementos mágicos 
da fé religiosa. Muitos movimentos e tradições religiosas foram 
importantes para a configuração da democracia, fornecendo ideais 
de ética e justiça a diversas mobilizações sociais e lutas políticas. 
Desse modo, a contraposição estabelecida desde a muito tempo 
entre religião e modernidade é equivocada: ela suprime as 
potencialidades democráticas existentes nas tradições religiosas. 
Taylor é contra uma ordem secular que, presa a um racionalismo 
estrito, se fecha para elementos importantes dos quais as religiões 
são portadoras. Para ele, os conflitos entre as dimensões religiosas 
e seculares devem ser desdramatizados em prol de uma contínua 
conversação entre diferentes posições éticas e morais (religiosas ou 
não) em busca da sua própria compreensão da noção de 
“plenitude”, permitirá assim a superação dos preconceitos e a 
reconciliação entre os seres humanos – noções fundamentais para 
a construção de uma ordem democrática (Cf. TAYLOR, 2011).  

Para Taylor, diferente de Habermas, não é preciso que a 
religião use nenhum “esperanto ideológico” para comunicar suas 
próprias ideias: ela tem o direito de usar a sua própria linguagem 
para se fazer entender. Não é preciso que se utilize uma linguagem 
neutra nos espaços de deliberação. Do mesmo modo que se pode 
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aduzir razões de qualquer ordem (kantiana, utilitarista, marxista 
etc.) para propor e defender determinadas ideias, pode-se aduzir 
razões de ordem religiosa. Apenas é mister que o Estado continue 
neutro e assegure que todas as diferenças (ideológicas, religiosas, 
culturais etc.) possam ser respeitadas.  

Enfim, tanto para Habermas como para Taylor a religião 
pode oferecer importantes contribuições no diálogo com os 
representantes de distintas posturas, pensamentos ou crenças em 
uma esfera pública pluralista que expresse os reais anseios das 
diversas formas de vida presentes no interior da sociedade civil. 
Uma verdadeira democracia não pode nutrir-se apenas de um 
pensamento hegemônico. Por isso, é mister que as religiões 
abdiquem de qualquer ambição de impor as verdades da sua fé a 
toda a humanidade, como depositárias que se sentem de verdades 
reveladas, e procurem – através do diálogo na esfera pública – dar 
a sua contribuição específica através do respeito e reconhecimento 
das diferentes visões ou pontos de vista. Crentes e não crentes 
devem apostar no diálogo, despindo-se de qualquer intransigência 
ou arrogância de que são os reais detentores da “Verdade”, seja por 
considerá-la a própria encarnação ou expressão última da 
racionalidade humana, neutra ou imparcial ou porque é revelada, 
perfeita ou a pura expressão da vontade da divindade.  
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Religião e Secularismo em Charles Taylor:  
por uma modernidade múltipla 

 
Juliano Cordeiro da Costa Oliveira1 

 
 
1 Introdução  

 
Para Marcel Gauchet (1985), assistimos a um duplo processo 

acerca do religioso na contemporaneidade: de um lado, a saída da 
religião; de outro, a individualização do crer. Com a modernidade, 
houve uma saída da religião do espaço público, ficando ela restrita 
ao âmbito individual. Segundo Gauchet, é possível, assim, 
compreender, ao mesmo tempo, tanto a saída da religião do espaço 
público como também sua permanência, mas apenas nas esferas 
individuais.  

Gauchet argumenta que a emergência da democracia no 
Ocidente só pode ser compreendida no quadro de um processo de 
saída da religião. Isso seria algo irreversível, uma vez que não há 
como voltar aos fundamentos incondicionais das religiões em 
sociedades democráticas e pluralistas: “Deus está separado. Ele não 
intervém nos assuntos políticos dos homens” (1998, p. 61). Não 
podemos falar, porém, no desaparecimento das religiões nas 
sociedades modernas. “Isso não significa que o religioso deva parar 
de falar aos indivíduos” (GAUCHET, 1985, 292). A religião não 
perdeu, apesar da secularização, sua condição de reserva de 

                                                 
1 Universidade Federal do Piauí 
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sentido para vários sujeitos, inclusive como parte constituinte de 
suas identidades.  

Nesse contexto, de acordo com Peter Berger (2017), a 
religião continua a ter relevância como fonte de sentido de vida 
para vários sujeitos, mesmo com a secularização. Berger propõe 
um novo paradigma que seja capaz de lidar com dois pluralismos, 
a saber: a coexistência de diferentes religiões e a coexistência de 
discursos religiosos e seculares. “Esta coexistência ocorre não 
somente nas mentes dos indivíduos, mas também no espaço 
social” (BERGER, 2017, p. 9). Berger argumenta que a secularidade 
ocidental não é a única forma de modernidade: haveria outras 
versões da modernidade nas quais se concede à religião um lugar 
mais central.  

Posto isso, Charles Taylor, na filosofia contemporânea, 
enfatiza que a religião ainda relaciona-se com a formação das 
diversas identidades, tal qual uma esfera essencial na constituição 
dos sujeitos, mesmo em sociedades secularizadas. Taylor destaca a 
existência de múltiplas modernidades, uma vez que culturas não 
ocidentais foram modernizadas à sua maneira, sem a necessária 
separação entre identidades secularizadas e religiosas.  

A modernidade ocidental seria apenas um imaginário social 
possível frente a tantos outros. “A insistência ainda é a de que os 
espaços públicos nos quais os cidadãos se encontram devem ser 
purificados de qualquer referência religiosa” (TAYLOR, 2012, p. 
162). Taylor defende uma redefinição do secularismo que valorize 
as religiões como fontes essenciais e indispensáveis para diversos 
sujeitos que se formaram a partir de outras linguagens, culturas e 
tradições diversas da concepção tradicional de secularismo.  

Em Taylor, a identidade designa algo como uma 
compreensão de quem somos, de nossas características 
fundamentais como seres humanos. O reconhecimento não é uma 
mera cortesia que devemos conceder às pessoas. “É uma 
necessidade humana vital” (2000, p. 242). Como, então, pensar a 
religião e a exigência de reconhecimento das identidades no 
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horizonte de um mundo pluralista, de crentes das mais diversas 
religiões e não crentes?  

 
2 Identidade, Comunidade e Reconhecimento 

 
O fio condutor do pensamento de Charles Taylor é o 

comunitarismo. Este se relaciona com a ideia de que o contexto das 
normas que regem uma sociedade deve ser o de uma comunidade 
que, em seus valores, práticas e instituições formam um horizonte 
constitutivo para a identidade de seus membros. Somente assim 
seria possível colocar as questões da justiça e, então, responder 
sobre o que é bom e o que deve valer para a comunidade. “Nosso 
relato é moldado o tempo inteiro por aquilo que compreendemos 
ser a realidade do caso” (TAYLOR, 2000, 169). Segundo Taylor, os 
homens são seres expressivos, porque pertencem a uma cultura 
que é “sustentada, nutrida e transmitida no interior de uma 
comunidade (TAYLOR, 2005, p. 13).  

No comunitarismo, princípios de justiça que regem a 
sociedade resultam de um dado contexto. Taylor parte da crítica 
hegeliana ao formalismo kantiano que deslocou o sujeito da 
comunidade, da história e da cultura, gerando demandas de 
reconhecimento.  

 
O individualismo começa, como afirma Hegel, quando os 
homens deixam de se identificar com a vida da comunidade, 
quando eles “refletem”, ou seja, quando se voltam para si 
mesmos, e se veem de modo mais importante como indivíduos 
detentores de objetivos individuais (TAYLOR, 2005, p. 117).  

 
Como sabemos, “o sujeito moderno é autodefinitório2”. Por 

isso, a preocupação de Taylor é demonstrar que o indivíduo está 
desde sempre situado numa vivência comunitária que fornece os 
elementos significativos para a construção do seu self. A ideia do 
                                                 
2 Cf. TAYLOR, C. Hegel: Sistema, Método e Estrutura. São Paulo: Realizações Editora, 2014, p.26.  
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bem é determinante para sermos plenamente3. O hegelianismo de 
Taylor diz respeito à consideração que ele faz das influências da 
vida comunitária na esfera de reconhecimento dos sujeitos.  

 
A vida comunitária aparece como horizonte de possibilidade para 
os indivíduos elaborarem as suas identidades, pois é nela que os 
indivíduos encontram as bases culturais que sustentam as suas 
indagações de sua vida. (ARAUJO, 2004, p. 141).  

 
O reconhecimento, em Taylor, tornou-se uma questão 

primordial no âmbito da modernidade, à medida que o sujeito se 
vê separado do outro e de sua própria comunidade. Em outros 
termos, a modernidade cindiu o sujeito do mundo e dos outros 
sujeitos. Nas palavras de Taylor (2000, p. 241), “o não 
reconhecimento ou o reconhecimento errôneo podem causar 
danos, podem ser uma forma de opressão, aprisionando alguém 
numa modalidade de ser falsa, distorcida e redutora”.  

Assim, a formação do self “está intrinsecamente ligada a 
uma visão de bem e de vida boa, e constituem o centro do 
pensamento de Taylor” (BINJA, 2015, p. 12). Quando um bem 
constitutivo de uma cultura não é articulado, corre-se o risco de 
perder fontes morais que alimentam a vida dos sujeitos. É 
necessária uma ontologia moral, isto é, uma teoria do bem, a fim 
de que haja uma conexão entre sentidos do eu e visões morais, ou 
seja, entre identidade e bem, algo determinante para a formação 
do self.  

Taylor entende a ação moral como o desejo articulado 
linguisticamente do agente em busca da realização do bem, a 
dimensão existencial que dá dignidade à sua identidade humana. O 
bem aparece como meta a ser alcançada pelas avaliações que o 
agente faz ao agir. O que está em jogo é a própria identidade do 
self como agente moral.  

 
                                                 
3.TAYLOR, C. A Ética da Autenticidade. São Paulo: Realizações Editora, 2011b, p.36.   
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Logo, a cultura que vive em nossa sociedade molda nossa 
experiência privada e constitui nossa experiência pública, que, 
por sua vez, interage profundamente com a experiência privada. 
De modo que não é uma proposição extravagante afirmar que 
nós somos o que somos em virtude de participar da vida mais 
ampla de nossa sociedade. (TAYLOR, 2005, p. 113)  

 
Deste modo, Taylor compreende que o homem elabora e 

expressa sua identidade por meio, também, de sua linguagem. À 
luz de Herder, ele exemplifica que a linguagem não pode ser vista 
apenas como um conjunto de sinais, mas como o meio de 
expressão de um certo modo de ver e experimentar e mesmo viver. 
“Logo, não pode haver pensamento sem linguagem, e, com efeito, 
as linguagens de diferentes povos refletem suas diferentes visões 
das coisas” (TAYLOR, 2005, p. 31). Encontrar uma linguagem para 
a diversidade cultural é encontrar uma linguagem para 
modernidades alternativas ou encontrar uma forma de 
compreender a modernidade que reserve um lugar para essas 
alternativas. Seria possível, por isso, compreender “as diferenças 
com relação às outras culturas” (TAYLOR, 2000, p. 11-12). 

Por conseguinte, os sujeitos têm suas identidades definidas 
por algum compromisso moral ou espiritual que se expressa e se 
forma numa determinada linguagem e modo de vida. A linguagem 
é a própria esfera de expressão e constituição de um modo de ser 
no mundo, bem como das identidades formadoras dos sujeitos. 
“Estudar pessoas é estudar seres que só existem em certa 
linguagem” (TAYLOR, 2013, p. 53). A linguagem serve para 
instaurar espaços de ação comum em vários níveis, tanto íntimos 
como públicos. Isso significa que nossa identidade nunca é definida 
apenas em termos de nossas propriedades individuais4. Ela 
também nos situa em algum espaço social. Com isso, os sujeitos 
definem suas identidades pela nação ou tradição a que pertencem.  

 

                                                 
4 Cf. TAYLOR, C. Argumentos Filosóficos. São Paulo: Edições Loyola, 2000, p.189.  
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O que as pessoas estão dizendo com isso não é apenas que estão 
fortemente ligadas a essa concepção espiritual ou antecedentes, 
mas que isso oferece a estrutura dentro da qual podem 
determinar que posição defendem em questões sobre o que é 
bom, ou válido, ou admirável ou de valor. (TAYLOR, 2013, p. 
44).  

 
Uma crise de identidade, por exemplo, é uma forma aguda 

de desorientação. Aqui, identidade e orientação para uma vida boa 
relacionam-se diretamente. Perder essa orientação ou não tê-la 
encontrado é não saber quem se é. “E essa orientação, uma vez 
conseguida define a posição a partir da qual você responde e, 
portanto, sua identidade” (TAYLOR, 2013, p. 46). Ela é aquilo que 
nos permite definir o que se é e o que não é importante para nós.  

 
Assim sendo, minha descoberta de minha identidade não implica 
uma produção minha de minha própria identidade no 
isolamento; significa que eu a negocio por meio do diálogo, parte 
aberto, parte interno, com o outro. (...) Minha própria identidade 
depende crucialmente de minhas relações dialógicas com os 
outros (TAYLOR, 2000, p. 248).  

 
Em Taylor, o indivíduo não age motivado por meras escolhas 

quantitativas, mas por avaliações do desejo que permite ao agente 
decidir qual a direção a ser tomada no ato de agir. Há uma 
avaliação entre dois desejos: uma fraca e outra forte. Na primeira, 
para algo ser julgado como bom é necessário somente que seja 
desejado. Não há, portanto, o comprometimento com as formas 
valorativas que podem construir o próprio desejo. Na avaliação 
fraca (desejos de primeira ordem), o julgamento de algo como bom 
ocorre apenas no plano do desejo desenraizado de valor, fundado 
apenas na contingência, sem uma ação responsável. 

Já na avaliação forte (desejos de segunda ordem) há 
expressões valorativas da identidade do sujeito humano, 
caracterizadas como um modo reflexivo dos desejos. Na avaliação 
forte, não se trata de uma mera satisfação contingente, mas 
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daquilo que dá consistência às diversas formas de concepção 
humana. Afinal, os desejos de segunda ordem não refletem uma 
instância imediata, mas se relacionam com o pano de fundo 
ontológico, que constitui a identidade essencial dos sujeitos.  

 
Não é à toa que, em As Fontes do Self, Taylor tem como principal 
conceito a avaliação forte, que irá, ao mesmo tempo, sustentar e 
desenvolver todas as suas teses sobre a construção do self 
moderno. A avaliação forte traz consigo a possibilidade de 
articulação da identidade da pessoa, fazendo com que esta deseje 
elaborar um modo de vida. (ARAUJO, 2004, p. 90).  
 

A partir disso, o reconhecimento e a constituição dos sujeitos 
encontram-se numa tradição específica, portadora de uma pré-
compreensão concreta da realidade, radicada na nacionalidade, na 
língua, na cultura e na história de um povo. Taylor5 conceitua, 
seguindo seu comunitarismo, o que denomina de imaginário 
social, como uma instância essencial na formação dos sujeitos, tal 
qual um etos fundamental na constituição das subjetividades 
pertencentes a uma comunidade.  

 
3 Os Imaginários Sociais como Instâncias Constitutivas dos 
Sujeitos 

 
Em Taylor, o imaginário social não se expressa apenas em 

termos teóricos, mas apoia-se em imagens e narrativas que nos 
guiam coletivamente e nos formam enquanto sujeitos pertencentes 
a uma comunidade, cultura e tradição. Uma teoria, ao contrário do 
imaginário social, é algo apenas de posse de uma minoria, ao passo 
que o imaginário social é partilhado por grandes grupos sociais, 
como um horizonte de sentido de vida e reconhecimento social, 
essenciais para a formação dos sujeitos: “o imaginário social é a 
compreensão que possibilita práticas comuns e um sentido de 

                                                 
5 TAYLOR, C. Imaginários Sociais Modernos. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2010b, p.31.  
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legitimidade amplamente partilhado” (TAYLOR, 2010b, p. 31). A 
subjetividade seria uma instância sempre pertencente a uma 
comunidade e a um imaginário. Ela nunca pode ser pensada como 
uma categoria neutra ou deslocada do sentido primeiro que funda 
seu pertencimento a uma tradição.  

Os sujeitos atuam no imaginário social muito antes de 
teorizarem acerca de si mesmos. O imaginário social incorpora 
expectativas que temos uns dos outros, através de imagens 
normativas profundas, relacionando-se igualmente com práticas 
coletivas que constituem a vida social, tal qual uma esfera de 
reconhecimento dos sujeitos e um reservatório de sentido de vida 
partilhado conjuntamente.  

De acordo com Taylor, somos, portanto, um self, à medida 
que certas questões nos importam. O que sou enquanto self, minha 
identidade, define-se essencialmente pela maneira como as coisas 
têm significações para nossos imaginários sociais: “a questão de 
minha identidade é resolvida apenas mediante uma linguagem de 
interpretação que vim a aceitar como articulação válida dessas 
questões” (TAYLOR, 2013, p. 52). Portanto, somos um self quando 
nos movemos em certo espaço de indagações e imaginários, 
porque buscamos e encontramos uma orientação para o bem.  

 
Como não podemos prescindir de uma orientação para o bem, e 
como não podemos ser indiferentes à nossa posição 
relativamente a esse bem, e como esse lugar é algo que deve 
sempre mudar e tornar-se, tem de surgir para nós a questão da 
direção de nossa vida. (IDEM, p. 70).  

 
Ser um self é inseparável da existência num espaço de 

questões morais, que têm a ver com a identidade e com aquilo que 
devemos ser a partir de uma herança formadora de nossas 
tradições, linguagens, culturas e imaginários sociais. “É ser capaz 
de encontrar sua própria posição nesse espaço, conseguir ocupá-lo, 
ser uma dentro dele” (TAYLOR, 2013, p. 150). Logo, seria preciso 
uma ética articulada por conceitos ontológicos, assumindo uma 
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noção de bem socialmente representativa: o indivíduo “serve a um 
objetivo mais amplo que é o fundamento de sua identidade, pois 
ele só é quem é no contexto dessa vida mais ampla” (TAYLOR, 
2005, p. 112). 

Taylor fala acerca da existência de múltiplas modernidades, 
uma vez que culturas não ocidentais foram modernizadas à sua 
maneira. A modernidade ocidental, por exemplo, seria apenas um 
imaginário social frente a tantos outros: “as diferenças entre as 
múltiplas modernidades de hoje hão-de entender-se sob o ponto de 
vista dos divergentes imaginários sociais implicados” (TAYLOR, 
2010b, p. 11). Nesse contexto, Taylor defende uma redefinição do 
secularismo que valorize as religiões como fontes essenciais e 
indispensáveis para diversos sujeitos que se formaram a partir de 
outras linguagens e tradições, diversas da concepção tradicional de 
secularismo, como veremos abaixo.  

 
4 Por uma Redefinição do Secularismo 

 
Para Taylor, seria ilusória a tentativa secular de estabelecer a 

prioridade de seu discurso frente ao religioso. “Concorda-se 
geralmente que as democracias modernas devem ser ‘seculares’: 
(...) um certo etnocentrismo está entrelaçado a esse termo” 
(TAYLOR, 2012, p. 166). Sobre o secularismo, Taylor explica que a 
maneira secular de ver o mundo, separando algo terreno e deste 
mundo de algo transcendente, é parte apenas do nosso modo de 
ver as coisas como ocidentais: “Tendemos a aplicá-la 
universalmente, embora nenhuma distinção tão rígida tenha 
existido em qualquer outra cultura humana na história” (IDEM, p. 
160).  

Como contextualiza Taylor, o secular tem a ver com o 
“século”, isto é, com o tempo profano, contrastando com o eterno e 
o sagrado. Há um significado de secularização que data da 
sequência da Reforma, a partir do momento em que certas 
funções, propriedades e instituições foram transferidas do controle 
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eclesiástico para o dos leigos. Do século XVII em diante, consoante 
Taylor, uma nova possibilidade aparece gradualmente, a saber: 
uma concepção de vida social na qual o secular era tudo o que 
havia, sem qualquer referência ao sagrado. Na era secular, diz 
Taylor, torna-se inaceitável qualquer forma de religião pública: 

 
(...) a chegada da secularidade moderna, a meu ver, foi 
coincidente com o surgimento de uma sociedade na qual, pela 
primeira vez na história, um humanismo puramente 
autossuficiente tornou-se uma opção amplamente disponível. 
Quero dizer com isso um humanismo que não aceita quaisquer 
objetivos finais além do próprio florescimento humano, nem 
qualquer lealdade a nada além desse florescimento. Isto não 
ocorreu com nenhuma outra sociedade. (TAYLOR, 2010a, p. 31).  

 
A fé passa a ser relegada à esfera privada, havendo, de 

acordo com a visão secular de mundo, uma moral independente de 
qualquer referência transcendente, bem como a defesa de uma 
razão sem auxílio a fontes transcendentes, derivadas da Revelação. 
Essa é a principal crítica de Taylor a uma determinada concepção 
do secular, à qual ele se opõe, por supostamente não levar em 
conta as identidades formadoras dos sujeitos, isto é, as possíveis 
referências de sentido do agir humano, como as tradições 
religiosas. Um exemplo de secularidade que Taylor critica é aquela 
defendida por John Rawls em seu Liberalismo Político, uma vez 
que Rawls defende uma separação entre as identidades públicas e 
privadas nos crentes.  

Rawls defende que os cidadãos devem votar com base na 
ordenação de valores políticos, e não metafísicos. Quando, diz ele, 
os cidadãos se convertem a outra religião ou não professam mais 
uma fé religiosa, não deixam de ser, no que diz respeito a questões 
de justiça política, as mesmas pessoas de antes. Segundo Rawls, 
não há nenhuma perda de suas identidades públicas ou 
institucionais. Eles continuam conservando os mesmos direitos e 
deveres, podendo fazer as mesmas demandas de antes.  



Juliano Cordeiro da Costa Oliveira | 203 
 

Sobre isso, Rawls cita o seguinte exemplo: no caminho para 
Damasco, Saulo de Tarso transforma-se em Paulo, o Apóstolo. No 
entanto, tal conversão não implica nenhuma mudança na 
identidade pública ou institucional. De acordo com Rawls, para os 
propósitos de uma vida pública, Saulo de Tarso e o Apóstolo São 
Paulo são a mesma pessoa: “A conversão é irrelevante para nossa 
identidade pública ou institucional” (RAWLS, 2011, p. 38).  

Ele destaca que os próprios cidadãos, voltando-se para suas 
doutrinas abrangentes, podem relacionar a concepção política 
como derivada de outros valores seus, ou congruentes com eles, ou 
pelo menos não contraditórios com tais valores. Contudo, ele 
esclarece que uma concepção política de justiça é formulada como 
uma visão que se sustenta por si própria, o que não significa que 
uma concepção política não possa coincidir com doutrinas 
abrangentes ou mesmo não contradizê-las, como vimos antes.  

Rawls destaca que, na razão pública, é possível permitir que 
se introduza na discussão política nossa doutrina abrangente, 
religiosa ou não, contanto que ofereçamos razões adequadamente 
públicas para apoiar os princípios e as políticas que se acredita que 
nossa doutrina abrangente sustente. Embora a visão ampla da 
cultura política pública permita introduzir, por exemplo, uma 
parábola do Evangelho, a razão pública exige que justifiquemos 
nossa proposta com base em valores políticos adequados. 

Rawls fala que, diante de impasses na ordem do político, os 
cidadãos não podem recorrer às razões mais fundamentais de suas 
doutrinas abrangentes. Ele destaca que os cidadãos deveriam votar 
com base numa ordenação de valores políticos, e não metafísicos. 
Rawls enfatiza ser desejável que as diversas doutrinas abrangentes, 
como as religiosas, sejam deixadas de lado na razão pública, o que 
Taylor crítica fortemente, porque isso violaria as identidades dos 
sujeitos, bem como suas fontes de sentido de vida.  

Em sua crítica a Rawls, Taylor defende que não se pode 
exigir que todos deliberem numa linguagem secular, deixando suas 
visões religiosas de fora, tal qual Rawls afirma, como vimos antes, 
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ao propor a separação entre identidades religiosas das não 
religiosas na razão pública. Sobre isso, Taylor argumenta:  

 
A questão de Rawls ao sugerir essa restrição era a de que todos 
deveriam usar uma linguagem com a qual poderiam 
razoavelmente esperar que seus concidadãos concordassem. A 
ideia parece ser algo assim: a razão secular é uma linguagem que 
todos falam e podem argumentar a ser convencidos. As 
linguagens religiosas operam fora desse discurso, introduzindo 
premissas irrelevantes que só os crentes podem aceitar. Então, 
vamos falar a linguagem comum. (TAYLOR, 2012, p. 184) 

 
A tese rawlsiana ressalta sempre o seguinte aspecto: os 

cidadãos possuem uma identidade pública e outra privada. Na 
razão pública, as justificações devem ser guiadas por argumentos 
da ordem da identidade pública. Entrementes, não seria possível, 
em Taylor, uma separação rigorosa no mesmo sujeito entre uma 
identidade privada (de um crente), de uma pública (não religiosa), 
como defende Rawls.  

Segundo Taylor, nem todas as sociedades passaram por 
processos de secularização, em que as identidades dos sujeitos não 
foram formadas a partir de uma visão de mundo secular: “Eu não 
concordo, particularmente, com a distinção entre ética e religião6”. 
Para Taylor, a democracia requer que todo cidadão utilize, no debate 
público, a linguagem que seja mais significativa para todos. Em 
alguns casos, argumenta Taylor, é inevitável a formulação nos 
parâmetros da religião:  

 
Os compatriotas seculares de Martin Luther King foram 
incapazes de compreender o que ele estava defendendo quando 
expressou a questão da igualdade em termos bíblicos? Mais 
pessoas teriam entendido a questão se ele tivesse invocado Kant? 
(TAYLOR, 2012, p. 187)  

                                                 
6“I don’t agree, particular, about the distinction between ethics and religion”. Vide: TAYLOR, C. Why 
We need a radical redefinition of secularism. In: MENDIETA, E.; VANANTWERPEN, J. (Ed.). The 
power of religion in the public sphere. New York: Columbia University, 2011a, p.62.  
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Taylor destaca que um kantiano, por exemplo, justificará os 

direitos à vida e à liberdade, apontando para a dignidade humana; 
já um utilitarista defenderá a necessidade de tratar os seres que 
podem experimentar prazer ou dor, de tal forma que maximize o 
primeiro e minimize a segunda; finalmente um cristão falará dos 
seres humanos como feitos à imagem de Deus. “Eles concordam 
nos princípios, mas diferem nas razões mais profundas para aderir 
a essa ética” (IDEM, p. 160). Assim, a secularização teria que se 
abrir às argumentações e linguagens religiosas, que formam as 
identidades dos mais diversos sujeitos, tal qual uma fonte de 
sentido de vida.  

Por conseguinte, somente no interior de um horizonte de 
valores de uma tradição seria possível colocar as questões da 
justiça e, assim, responder sobre o que é bom e o que deve valer 
para a comunidade, considerando o pano de fundo de suas 
avaliações e de sua autocompreensão.  

 
Não estou defendendo nenhuma tese ‘pós-moderna’ no sentido 
de que cada um de nós está aprisionado em seu próprio ponto de 
vista e nada pode fazer para convencer racionalmente o outro. 
Pelo contrário, penso que podemos apresentar argumentos para 
induzir outros a modificar seus juízos e (o que está estritamente 
ligado a isso) a ampliar suas simpatias. Porém, essa tarefa é 
muito difícil e, o que é mais importante, jamais estará completa. 
Nós não nos decidimos de uma vez por todas deixar nossos 
valores. Eles não contam apenas como premissas conscientes 
que podemos descontar. Eles continuam a moldar nosso 
pensamento em um nível mais profundo, e somente um 
intercâmbio franco continuado com quem tem pontos de vista 
diferentes nos ajudará a corrigir algumas distorções que eles 
engendram. (TAYLOR, 2010a, p. 502). 
 

Para Taylor, o projeto do secularismo de justificar uma 
moralidade independente das tradições culturais e religiosas 
fracassou. Seria preciso, segundo ele, repensar um novo sentido do 
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secularismo que considere as tradições, religiões e as diversas 
linguagens como esferas essenciais na formação e constituição das 
identidades dos sujeitos, como fontes de sentido para o próprio 
viver. Afinal, como sempre ressalta Taylor (2012), vivemos num 
mundo em que ideias, instituições, estilos artísticos e fórmulas 
para a produção e a vida circulam entre sociedades e civilizações 
que são bem diferentes em suas raízes históricas e formas 
tradicionais.  
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Habermas: Seculares e Religiosos em diálogo1 
 

Írio Vieira Coutinho Abreu Gomes2 
 
 
1 Habermas: Seculares e Religiosos em diálogo 

 
No ocidente a orientação para toda a vida outrora feita em 

conformidade com uma ideia de cosmos ou de revelação passa a 
ser na modernidade totalmente transformada. Antes as pessoas 
aderiam a alguma forma de vida exemplar que haveria de reger 
todas as outras e mesmo toda a ordem pública seja ela ética ou 
política. A reviravolta da modernidade está em que com ela as 
pessoas não têm mais os parâmetros de outrora e encontram-se 
com o dever de com suas próprias forças racionais elaborar o que 
seja o bom para elas e todo o grupo. Só a razão é o parâmetro para 
tanto, o que faz com que gradualmente a separação Igreja/Estado 
se realize. 

Inicialmente entendida como a transferência compulsória 
dos bens da Igreja para o poder público secular, a palavra 
secularização ganha com a modernidade novos contornos que, 
contudo, continuam a se assemelhar com seu significado primeiro. 
Causas de ordem política e econômica estimularam a diminuição 
da influência da Igreja no poder mundano, mas a filosofia também 
deu sua contribuição quando da desqualificação epistêmica da 
                                                 
1 Trabalho apresentado no III Congresso Nordestino de Ciências da Religião, realizado entre os dias 
08 e 10 de setembro de 2016 na UNICAP, PE. 
2 Universidade Estadual da Paraíba/Brasil 
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linguagem religiosa como balizadora da vida prática em 
substituição por construções teóricas seculares. Essa virada 
moderna é entendida por Habermas conforme duas leituras. 

 
De acordo com a primeira leitura, modos de pensar e formas de 
vida religiosas são substituídos por equivalentes racionais, em 
todo caso superiores; de acordo com a outra leitura, as formas 
modernas de vida e pensamento são desacreditadas como bens 
furtados ilegitimamente (HABERMAS, 2013, p.05) 

 
Habermas entende a secularização como esse processo de 

apropriação, transformação e/ou substituição desses modos 
religiosos por formas puramente racionais. A primeira 
interpretação defendida por secularistas entende a modernidade 
como um progresso onde se realiza um pretenso “esclarecimento” 
que nos livra das superstições ou obscuridades de nossa herança 
religiosa. A segunda, do lado religioso, sinaliza para uma 
modernidade desorientada que se apropria ilicitamente de 
conteúdos bíblicos revestindo-os com os vernizes do secularismo. 
Habermas discorda de ambas as leituras. Elas apenas acirram uma 
disputa que nos tem levado à confusão não buscando a 
inclusividade das diferenças e sem tomar para si essa tarefa. A 
filosofia tem de se conscientizar de seu papel civilizador que só 
pode ser exercido a partir de um diálogo franco com as diversas 
comunidades existentes no Estado Liberal.  

A obra Fé e Saber tem lugar de destaque no pensamento de 
Habermas. Essa publicação é feita após o 11 de setembro e comenta 
sobre duas visões de mundo que competem: de um lado as 
imagens naturalistas da realidade e do outro a revitalização das 
comunidades de fé em conjunto com sua politização em escala 
mundial. Nessa obra Habermas apresenta a expressão “pós-
secular” que tem por consequência mudanças em sua teoria da 
modernidade. A sociedade pós-secular é essa que desistiu do 
projeto engendrado pelo Iluminismo de desbaratamento da 
religião ou desligamento da religião da esfera pública e 
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enclausuramento na esfera meramente privada; seja pela 
insistência de permanência dela, seja por reconhecimento de sua 
contribuição na esfera política e nas vidas das pessoas 
individualmente. 

Aqui Habermas inicia sua defesa de uma relação dialógica 
entre filosofia e religião. Mantendo-se firme à sua tese de defesa do 
pensamento moderno como pós-metafísico e secular, propõe 
questões ao secularismo enquanto visão de mundo, diante da 
pluralidade de visões religiosas e metafísicas da realidade em 
sociedades carentes de uniformidade quanto a razões para 
permanecerem unidas. Não há em Habermas qualquer tentativa de 
resgate da religião como esfera de domínio social e seria temerário 
afirmar que temos uma exposição da necessidade da religião em 
nosso meio, mas antes, a constatação da urgência de 
reconhecimento do diferente que comigo convive, isso implica na 
defesa do direito de voz aos religiosos. Assim, o comércio das 
diversificadas formas de argumentação entre os saberes religiosos 
e os secularizados vem a ser o background para o convívio em 
sociedades democráticas. Seu ponto é a inclusão dos religiosos no 
debate em um mundo pós-secular, mas que permanece secular.  

A contribuição que o pensamento teológico pode dar a 
sociedade atual se gesta num compromisso mútuo a ser assumido 
por crentes e não crentes para que se realize a “tradução 
cooperativa de conteúdos religiosos” defendida por Habermas. 
Crentes devem aceitar o pluralismo de ideias, as discussões 
científicas relativas ao saber mundano, os descrentes precisam 
despertar para uma situação de mundo pós-secular de adaptação 
cognitiva da herança semântica das tradições religiosas. De acordo 
com o comentário do professor Luiz Bernardo Leite Araújo o 
projeto de Habermas: 

 
É uma opção metodológica cogente para um tipo de pensamento 
que, lidando com a força especial das tradições religiosas no trato 
de intuições morais profundas e na articulação daquilo que falta 
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ou que se perdeu, não pretende despi-las de possíveis conteúdos 
racionais, nem desvalorizá-las como resíduos arcaicos de uma 
figura do espírito superada pelas ciências, mas ainda assim 
insiste nas diferenças cruciais entre a fé e o saber como 
modalidades essencialmente distintas do ter algo por verdadeiro. 
(ARAÚJO, 2013, p. XIX e XX). 

 
Nessa vereda aberta por Habermas cabe reconhecer que o 

cristianismo historicamente tem ricas contribuições o que torna 
nossa civilização impensável sem as cidades de Atenas e Jerusalém. 
Aqui vemos um caminho que se abre na melhoria das relações 
entre religiosos e seculares. A tensão entre as partes é notória no 
capítulo da engenharia genética. Esse tema estava em voga quando 
eclodiu o 11 de setembro, também visto pelo autor como, mas não 
apenas isso, resultado do estresse entre religiosos e a sociedade 
secularizada.  

As grandes religiões estão aí há séculos, mas seu 
fundamentalismo é um fenômeno absolutamente recente. O que 
estaria motivando o crescente fundamentalismo religioso tanto no 
ocidente quanto no oriente? Mesmo que não se desloque para seu 
viés mais radical, o terrorismo, nota-se em nossos dias a presença 
cada vez maior de vozes religiosas que não apenas falam, mas 
muitas vezes gritam contra algumas posturas consideradas muito 
razoáveis na sociedade secularizada. O terceiro milênio ensaia uma 
guerra entre culturas que só pode ser freada se repensarmos nosso 
caminho de secularização em escala mundial. 

Critérios são apontados como necessários no Estado Liberal 
para chamar uma comunidade religiosa de razoável. Habermas 
coloca como tarefa aos religiosos que suas afirmações sejam 
traduzidas para uma linguagem secular acessível a todos. Essa 
tradução é algo que já houvera sido feita desde os tempos 
mitológicos e, segundo Habermas: 

 
No berço do cristianismo, esse processo foi continuado pelo 
trabalho sobre os conceitos por parte dos Padres da Igreja. No 
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intercâmbio com a culta elite grega do Império Romano, esses 
teólogos insistiram em uma tradução impermeável às influências 
dos seus conteúdos de fé mais estimulantes na linguagem da 
metafísica (HABERMAS, 2012) 

 
A importância da relação entre religião e filosofia não para 

por aí, mas na preparação do que viria a ser nosso Estado 
Democrático quando da gênese das ideias de igualdade entre os 
homens teve papel fundamental a religião enquanto legitimadora 
desse. Isso é notório em boa parte da filosofia moderna que se 
serviu de ideias originalmente religiosas, embora as tenha 
revestido com uma malha secular, talvez com um intento de abafar 
suas origens. 

Faz-se necessário, ainda, que os princípios constitucionais do 
Estado Liberal sejam aceitos de forma livre pelas comunidades 
religiosas. Isso implica uma assimilação, a partir da própria fé, 
desses princípios nessas comunidades. É o que fez a Igreja Católica 
no Concílio Vaticano II e várias comunidades protestantes. Por sua 
vez, as comunidades seculares majoritárias e o próprio Estado laico 
não podem impor um modo de vida exclusivo tirando das minorias 
uma liberdade que, no essencial, em nada interfere nos princípios 
constitucionais. Basta determinados temas entrarem na ordem do 
dia do debate público para que nos salte aos olhos as gritantes 
diferenças de visões de realidade contidas na sociedade 
democraticamente formada. O Estado secular é neutro, não apenas 
do ponto de vista religioso, mas também no campo das visões de 
mundo. 

Nessa disputa por espaço entre crentes e não crentes, 
Habermas encontra uma desigualdade produzida pelo Estado 
Liberal onde tal Estado exige mais dos crentes que dos não crentes: 
“são eles que têm de traduzir as suas convicções religiosas para 
uma linguagem secular antes de tentar, com seus argumentos, 
obter o consentimento das maiorias” (HABERMAS, 2013, p.15). O 
custo dessa posição é alto, pois exclui a religião do debate público 
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(insatisfazendo religiosos) e priva essa mesma sociedade da criação 
de sentido para suas matérias que poderia ser fornecido pela 
religião. A proposta de Habermas é que o lado secular deve se 
mostrar “sensível para a força de articulação das linguagens 
religiosas” (HABERMAS, 2013, p.16). Para o filósofo: 

 
O senso comum democraticamente esclarecido não é algo 
singular, mas algo que descreve a constituição mental de uma 
esfera pública com muitas vozes. As maiorias seculares não 
devem chegar a conclusões, em questões desse tipo, antes de dar 
ouvidos à objeção dos oponentes que se sentem lesados em suas 
convicções religiosas; elas devem considerar essa rejeição como 
uma espécie de veto suspensivo e verificar o que podem 
aprender com isso. (HABERMAS, 2013, p.16) 

 
No trecho citado acima Habermas parece conceder à religião 

o papel de ser uma espécie de consciência (no sentido cristão 
mesmo) do debate público. É como se parecesse estranho para ele 
que seculares e religiosos tomassem posições tão antagônicas 
diante de determinados temas e que a sensibilização requerida 
mais acima para os seculares pudesse ser concretizada nessa 
parada para um aprofundamento da reflexão no momento em que 
os antagonismos parecessem rígidos demais.  

O próprio Habermas aborda um exemplo de tradução de 
conteúdos religiosos sem a aniquilação desses. A razão profana não 
tem de abrir mão de sua individualidade e faz isso guardando 
distância da religião. Numa sociedade pós-secular, contudo, sua 
relação com a religião não pode ser mais a de uma marginalização 
dessa, nem de uma apropriação secularizante e reducionista de 
seus conteúdos, mas é uma razão aberta a suas perspectivas.  

A reflexão habermasiana sobre a relação religião/ 
secularização se dá a partir dos desenvolvimentos das biociências. 
A possibilidade de intervenção e modificação genética em seres 
humanos em sendo efetivada geraria uma modificação de origem 
na pessoa que acarretaria consequências éticas desastrosas. As 
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sociedades modernas se baseiam num igualitarismo intersubjetivo 
como condição de possibilidade para uma ética, em outras 
palavras, entendemos que somos, em alguma medida, iguais uns 
aos outros, e isso implica que regras iguais podem ser combinadas 
e seguidas por todos. Sem essa ideia de igualdade mingua a 
unidade em sociedades diversificadas quanto a credos, ideologias e 
posturas de vida. Intervenções genéticas descontroladas podem 
minar essas bases. 

Evidentemente não se está a criticar terapias que busquem 
evitar doenças ou debilidades futuras, afinal, podemos entender 
que o embrião concordaria com tais intervenções (nenhum adulto 
reclamou de ter recebido vacinas quando criança, por exemplo), 
mas fala-se de intervenções ao gosto do interventor. Características 
físicas que a princípio nos eram dadas passam a ser escolhidas por 
alguém e isso afetaria aquela liberdade originária porque geraria 
uma ligação entre mim e o interventor num processo que antes se 
dava de maneira indeterminada. Segundo Knapp: 

 
Tais intervenções eugênicas com intenção manipuladora podem 
ter impactos significativos. Elas alteram, antes de tudo, a relação 
de um ser humano consigo mesmo: quem tem conhecimento da 
programação irreversível de seu próprio genoma, vê a si mesmo 
e sua vida como uma decisão disposta e planejada por outros 
(KNAPP, 2011, p.182). 

 
Habermas analisa a questão dos embriões humanos a partir 

da citação bíblica “Deus criou o homem à sua imagem, à imagem 
de Deus ele os criou”. Independentemente da fé que tenhamos 
sabemos o que significa ser criado à imagem de algo. Amor e 
liberdade não podem existir sem que haja um outro para o 
exercício desses. Para Habermas “essa reciprocidade na figura 
humana, por seu turno, tem de ser livre para poder retribuir a 
doação de Deus” (HABERMAS, 2013, p.24). Nesse ponto está em 
questão a intuição religiosa da criabilidade. Para a tradição bíblica 
o homem é criatura de Deus, não podendo ser Deus, mas sempre 



216 | Filosofia & Religião 
 
possuindo semelhanças com ele. Deus é amor e faz o homem 
semelhante a ele, semelhante ao amor. Em sua semelhança ao 
amor o homem deve se dirigir ao outro para sua própria 
realização. Isso de maneira totalmente livre. Segundo Habermas:  

 
Desde o princípio, a voz de Deus que conclama à vida se 
comunica no interior de um universo moralmente sensível. É 
por isso que Deus pode “determinar” o homem no sentido de 
que ao mesmo tempo os capacita e os obriga à liberdade. 
(HABERMAS, 2013, p.25) 

 
Ser criado por Deus torna o homem desde sempre diferente 

de Deus. Só Deus pode criar. Ser criatura de Deus garante ao 
homem a liberdade. O Deus que cria o homem não o cria segundo 
um projeto técnico ou regras que o determinam tal qual uma 
programação, mas garantindo sua total liberdade. Sem a diferença 
homem/Deus estabelecida no conceito de criação e a substituição 
de Deus pelo homem “entraria em cena uma dependência de tipo 
inteiramente não causal” (HABERMAS, 2013, p.25). Isso ocorre 
quando da interferência na combinação cromossómica. Não é 
possível combinar com a pessoa que será “criada” a partir dali se 
ela quer ter essas ou aquelas características físicas. A combinação 
cromossômica que ocorre naturalmente gera humanos com dadas 
características físicas firmadas aleatoriamente. Em consequência, 
não há qualquer dependência ou diferença de minha constituição 
física em relação a de nenhuma outra pessoa. Não possuo, em 
minha gênese, nada que me vincule a ninguém, ninguém é 
responsável, de nenhuma maneira, por minhas características 
físicas e isso me desvincula de todos. A manipulação de meus genes 
por alguém poderia ser uma mácula na minha liberdade de ação 
com essa pessoa e mesmo com as outras. 
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Fenômeno Religioso, Secularização e 
Crítica da Religião em Gianni Vattimo1 

 
Jorge Luís de Oliveira Gomes 2 
Antonio Glaudenir Brasil Maia3 

 
 

1  Introdução 
 
A sociedade da modernidade tardia pode ser considerada 

uma sociedade plural, pois há nela uma nova forma de regulação 
do capital, além do aumento da globalização no sentido do 
desenvolvimento da técnica. Como exemplo de tais 
desenvolvimentos, podemos citar a grande revolução tecnológica 
nos campos da medicina, das comunicações, dos transportes e até 
mesmo a revolução da esfera econômica, etc. É nesse novo 
contexto societário de grandes incertezas que se põe a discutir o 
fenômeno religioso e é neste mesmo contexto em que estamos 
inseridos. 

É nesse contexto de transformações que se propõe a fazer 
uma análise do fenômeno religioso. Como pensar a religião em 

                                                 
1 Este trabalho é resultado parcial da pesquisa O fenômeno do retorno da religião: discussões 
modernas e pós-modernas sobre o discurso religioso, sob a orientação do professor Antonio 
Glaudenir Brasil Maia, realizada no Grupo de Pesquisa Filosofia da Religião – Gephir/CNPq, 
financiada pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (FUNCAP) 
do Governo do Estado do Ceará. 
2 Universidade Estadual Vale do Acaraú/Brasil; bolsista FUNCAP. 
3 Universidade Estadual Vale do Acaraú/Brasil; bolsista BPI/FUNCAP. 
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meio a uma sociedade pluralista? Como ela ainda consegue resistir 
a tamanho desenvolvimento tanto do saber como das 
comunicações, da economia e até mesmo do contexto político-
social? Como ela [religião] ainda consegue influenciar o homem 
moderno mesmo que secularizado? A religião ainda está presente 
na modernidade tardia ou na sociedade secularizada por que são 
muitas as suas implicações para a vida social, política e até mesmo 
cultural do ser humano e por isso ela tem uma singular 
importância para o desenvolvimento existencial humano. 

É de fundamental importância para a sociedade moderna e 
pós-moderna compreender o fenômeno religioso e como ele vem 
se desenrolando no novo contexto social, pois a religião constitui 
um dos pilares fundamentais para a construção da identidade 
cultural humana. É nesse ínterim que “a análise do fenômeno 
religioso é um elemento imprescindível para uma compreensão 
adequada das sociedades da modernidade tardia”. (OLIVEIRA, 
2013, p. 10). No entanto, a religião que se processa nos dias de hoje 
não é a mesma que se processava, por exemplo, entre os séculos 
XVI e XVIII, ela possui certas peculiaridades, a saber, tais como: a 
descentralização do sagrado, a fluidez religiosa, que abre espaço 
para o trânsito entre as mais diversas configurações religiosas, e 
isso tem conduzido a um mercado dos bens simbólicos. Estas 
configurações religiosas resultam do processo de secularização ou 
dessacralização da sociedade onde as religiões passam a ser 
seculares.  

Qual foi o resultado da secularização? O fenômeno da 
secularização resultou em outras palavras na descentralização da 
autoridade religiosa e consequentemente do divino, não quer dizer 
propriamente abandono ou negação radical da religião. Mas a 
secularização quer dizer sim o enfraquecimento de toda autoridade 
religiosa, mas pode ser além disso a realização mais intima da 
experiência religiosa, e nesse sentido a secularização pode ser 
considerada traço constitutivo da experiência religiosa na 
modernidade. 
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Falar de secularização é falar no afastamento humano da 
esfera religiosa, portanto, do sagrado. Contudo, houve um 
reencontro, uma reaproximação do divino com a humanidade e a 
relação homem/religião ficou mais próxima, isso se deu devido a 
encarnação, a kénosis de Deus que é propriamente o rebaixamento 
do divino absoluto ao nível dos homens. Vattimo parte do anúncio 
nietzschiano de “morte de Deus” e do heideggeriano do “fim da 
metafísica” para fazer uma leitura do fenômeno religioso, sendo 
que segundo o filosofo de Turim apôs Nietzsche e Heidegger o que 
restou foi uma razão fraca o pensiero debole. 

Este trabalho tem por objetivo compreender o debate sobre 
o fenômeno religioso e sobre o processo de secularização da 
sociedade, mostrando assim a essencialidade da religião para a 
existência humana e, sobretudo, para a construção da identidade 
cultural da(s) sociedade(s) tendo como base o pensamento do 
filosofo italiano Gianni Vattimo. Mostrar também que o processo 
de secularização não é só abandono ou afastamento do homem da 
esfera religiosa, tampouco é o cancelamento do discurso religioso, 
mas que pode ser sua realização dentro de um contexto societário. 

 
2  O Fenômeno Religioso 

 
Por séculos a religião constituiu o fundamento da vida 

humana e da sociedade, sendo também parte integradora de todas 
as comadas sociais, estando presente em todos os sistemas sociais 
como p. ex. na política, na economia, na educação, nas ciências, etc. 
Portanto, a religião como a manifestação do divino era responsável 
por dar todo o sentido a toda existência e da sociedade, onde todas 
as explicações sempre partiam de Deus, pois ele era o centro de 
tudo, de toda a realidade. No sistema teocêntrico, onde a figura de 
Deus é centralizada, sendo também o princípio e o fim de tudo e 
cabia a religião responder todas as inquietações advindas do 
espirito humano. Sendo que neste sistema a religião era a 
detentora de toda a hegemonia do saber, inclusive das ciências.  
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A partir do momento em que o sagrado deixa de responder 
as questões humanas, sobretudo as que dizem respeito ao saber 
cientifico, a religião perde seu caráter hegemônico. Este fato torna-
se mais evidente com os movimentos que ocorreram durante o 
inicio da Idade Moderna: Renascimento e Iluminismo. Estes 
movimentos deram supremacia à razão e o teocentrismo onde 
Deus era o centro de toda a existência e da cosmologia dá lugar ao 
antropocentrismo, o homem é o centro das atenções, tomando por 
assim dizer o lugar de Deus e passa a criar a si mesmo. Com esta 
mudança de paradigma a religião que antes constituía um grande e 
poderoso sistema passou a compor apenas um subsistema entre 
tantos outros 

 
[...]esta mudança consistiu propriamente na perda da função 
hegemônica da religião nas sociedades modernizadas. Com 
efeito, nas sociedades tradicionais a religião constituía o 
fundamento da vida social, de modo que todos os subsistemas 
(político, econômico, jurídico, científico, artístico, etc.) estavam 
subordinados à dimensão religiosa e por ela impregnados. Com a 
modernidade, porém, a religião deixou, pela primeira vez na 
história da humanidade, de exercer este papel integrador do 
conjunto da sociedade, tornando-se apenas um subsistema ao 
lado dos outros [...]. (MAC DOWELL, 2015, p. 32). 

 
Este processo de “afastamento” do homem da religião ficou 

mais acentuado nas sociedades modernas, isto por causa do 
processo de secularização que tem sido objeto de investigação por 
estudiosos de todo o mundo, sendo um deles o italiano Gianni 
Vattimo. Neste sentido, a secularização que de acordo com Mac 
Dowell (2015, p. 32) “pode significar simplesmente a legítima 
independência do Estado (e dos outros setores da sociedade) em 
relação à autoridade religiosa (separação dos poderes)”. Este 
processo secularizante causou uma grande fragmentação da igreja 
por causa da crescente independência do homem em relação as 
autoridades religiosas.  
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Isso teve como consequência o afastamento humano do 
religioso, porém, isso não significa dizer que a relação 
homem/religião tenha deixado de existir. É importante lembrar 
que por mais distante que o homem possa estar da religião, isso 
não quer dizer que ela tenha deixado de influenciá-lo. Nunca houve 
uma ruptura radical entre a humanidade e a sua religiosidade, pois 
ninguém começa do nada porque a experiência religiosa é algo já 
feita, no sentido, de que ao nascermos somos postos 
inconscientemente dentro dos costumes e da fé de certas crenças 
religiosas, é uma experiência já feita ao ponto de sermos apenas 
inseridos dentro dela.  

O que houve de fato foi apenas uma mudança na forma 
como o homem passou a se relacionar com a religião, isso porque 
ela perdeu seu caráter hegemônico e, com isso, passou a oferecer 
apenas uma possibilidade de redenção, de salvação, pois a 
sociedade mudou e a religião tem unicamente que aceitar e se 
adaptar a estas mudanças. Então quais fatores contribuíram para 
um renovado interesse do homem pela religião?  

Com a crescente insolubilidade da humanidade, com o 
aumento da conflitualidade entre os homens e o crescente 
pensamento técnico-científico criou-se um grande temor nas 
sociedades modernizadas, um crescente medo do fim da própria 
existência causado pelos ricos globais, que ameaçam toda a 
existência: guerras nucleares e biológicas, manipulações genéticas, 
problemas ecológicos, a crescente crise humanitária e as guerras 
civis que assolam o mundo, todos estes eventos cataclísmicos 
implantaram nas pessoas um grande desanimo e um terrível medo 
contribuindo para o retorno religioso.  

A consequência de tais acontecimentos pode ser na opinião 
de Maia (2015, p. 300), “a retomada da figura do Deus metafísico 
como fundamento último, é nostalgicamente evocado para a defesa 
do humano”. Neste caso, o medo reaproximou o homem da 
religião, ou seja, de Deus, que passou a servir de refúgio e de 
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consolo além de oferecer salvação e redenção ante o desespero dos 
homens. Vattimo entende este renovado pela religião como sendo 

 
O restabelecimento presente de algo que acreditávamos ter 
esquecido definitivamente, a reativação de um vestígio 
adormecido, a reabertura de uma ferida, a reaparição de algo 
que fora removido, a revelação de algo que pensávamos ser uma 
Überwidung (superação, aquisição de veracidade e consequente 
descarte) ainda é somente uma Verwindung, uma longa 
convalescença que tem de se tornar a enfrentar o vestígio 
indelével de sua doença. (VATTIMO, 2000, p. 91). 

 
Este retorno é, então, uma revitalização do interesse do 

homem pelo religioso, pelo sagrado, não que a relação 
homem/religião tivesse acabado pois sabe-se que isso não 
aconteceu, mas, devido a emancipação a que o homem passou a 
usufruir o tenha afastado da religião e de qualquer autoridade 
transcendente. Mas com a crescente insegurança, o grande medo 
da perda de sentido e da existência, a religião parece ser o único e 
melhor caminho, uma possibilidade a ser seguida.  

Porque é um meio de salvação, pois com o advento da 
secularização, ou seja, com a inédita independência do homem dos 
cânones e dos dogmas religiosos, surgiram grandes correntes que 
pretendiam cancelar o espaço da fé entre os homens como: o 
positivismo, que considera a fé como ilusão, o hegelianismo para o 
qual a religião é apenas um avistamento mítico que ainda está para 
ser revelado pela razão filosófica; e o materialismo dialético que 
considera a religião uma alienação.  

Com o renovado interesse do homem pela religião as 
grandes correntes de pensamento que pretendiam cancelar o 
discurso religioso, como o positivismo para o qual a fé é uma 
ilusão, o hegelianismo segundo o qual a religião nada mais é do 
que um avistamento, uma verdade a ser desvelada pela filosofia e 
por último o materialismo dialético que considera a religião como 
alienação, esses discursos não foram capazes de dissolver, de 
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cancelar de vez o discurso religioso, tampouco a influência da 
religião sobre o homem. No entanto, qual a implicação deste 
fenômeno do ponto de vista filosófico para a existência humana? 
Com o renovado interesse pela religião o Deus metafísico passou a 
ser o fundamento último para a busca, de sentido, de salvação e 
para um renovamento do espirito de humanidade das pessoas é o 
ser onde o homem pode projetar os seus temores e buscar dar um 
sentido para a sua vida tanto mundana quanto espiritual, partindo 
deste pressuposto conclui-se, portanto que. 

 
A religião se torna o refúgio para tal busca de sentido e de 
‘fundamentação’[...], no entanto pode significar o retorno do 
Deus metafísico, fundamento imóvel da história, projeção dos 
temores humanos, expresso na necessidade do retorno da 
religião na consciência comum. (MAIA, 2015, p. 302). 

 
Essa consciência comum pode ser a principal implicação ou 

consequência do retorno da religioso que contribui imensamente 
para a existência humana. Essa mesma consciência faz com que as 
pessoas pensem mais nos outros deixando assim de serem 
egoístas, possibilitando uma paz duradoura que também servirá 
para a sua própria preservação. Com a reaproximação do Deus 
metafísico, houve também uma reaproximação entre os homens, 
pois com isso os cânones e os dogmas religiosos cristãos como 
“ama a teu próximo assim como ama a ti mesmo” foram 
reanimados nos corações das pessoas, reavivando os seus 
significados nos espíritos das pessoas, sobretudo daquelas que se 
reaproximara do sagrado. É importante lembrar que este 
movimento e este fenômeno não podem ser pensados, tampouco 
analisados sob o crivo teológico/dogmático, mas sim sob o crivo de 
uma perspectiva critico/filosófico caso contrário todos os pontos 
suscitados acabariam caindo em um campo fundamentalista. 

Sabe-se, portanto, que a religião exerceu e sempre irá 
exercer uma considerável influência sobre o homem, sobre o seu 
modo de vida e até mesmo na construção do social. A influência da 
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religião deu-se de modo e intensidades diferentes em cada período 
da história da humanidade, fundamentalista e totalitário são 
algumas formas de manifestações religião no decorrer do processo 
de desenvolvimento do homem. Na modernidade esta influência é 
mais branda e racional, isto por causa do processo de secularização 
que pode ser considerado como o traço constitutivo da experiência 
religiosa na Modernidade, foi esta mesma racionalidade que 
afastou e reaproximou o homem da religião e do sagrado.  

A constituição de uma nova consciência pode ter sido a 
principal consequência do retorno da religião na modernidade. 
Sendo que com isso a religião, e até mesmo as instituições 
religiosas voltaram a assumir um lugar de destaque na sociedade 
secularizada, isso porque a religião nunca foi deletada de vez. 
Apenas perdeu seu lugar de destaque, passando a ser vivida de 
forma menos intensa. A religião que retorna e o Deus 
reencontrado, tem uma característica e configuração singular, ou 
seja, é racionalizada o que permite seu esvaziamento sendo a única 
alternativa para uma religião moderna e pós-moderna, 
secularizada e racionalizada. 

 
3 A secularização como traço constitutivo da modernidade 

 
A secularização pode ser compreendida propriamente como 

a independência do Estado ante a religião, é a separação das 
instâncias públicas das religiosas. Vale ressaltar que o termo 
secularização não é sinônimo de ateísmo, mas sim de autonomia, é 
uma nova postura assumida pela sociedade que passa a ser mais 
autônoma, livre e racional, não querendo dizer ateísta ou sem 
religião, pois a religiosidade é uma característica que é intrínseca e 
inerente da sociedade isso desde que o homem passou a se 
organizar em sociedade. 

A Modernidade tem como principal característica o domínio 
do pensamento técnico, e é marcada pela automatização do saber e 
do sujeito. É ainda marcada essencialmente pelo alto grau de 
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racionalização que faz com que fique mais acentuado a 
afastamento do homem moderno das instancias sagradas, ou seja, 
de Deus, e a consequência de tal racionalismo é segundo afirma 
Vattimo um aumento significativo dos discursos ateístas 

 
[...] O racionalismo ateísta assumira, de facto, duas formas na 
modernidade: a crença na verdade exclusiva da ciência 
experimental da natureza e a fé no desenvolvimento da história 
como pressuposto da plena emancipação do homem em relação 
a qualquer autoridade transcendente. (VATTIMO, 1998, p. 17-18)  

 
Ainda segundo Vattimo (1998, p. 32) “[...] o termo 

secularização [...] indica-se o processo de deriva que liberta a 
civilização laica moderna das suas origens sagradas”, complementa 
ainda dizendo que, “é também perda de autoridade temporal por 
parte da Igreja, autonomização da razão humana em relação à 
independência de um Deus absoluto”. Indicando, portanto, que 
houve uma perda significativa da autoridade religiosa, isso não 
quer dizer um rompimento radical entre o homem e o sagrado, 
mas com fenômeno da secularização em vias de fato, a sociedade 
passa então a ser dita laica. 

Uma sociedade laica é aquela onde a: “A autonomia do 
Estado reclama, portanto, [...] uma “legítima laicidade” dentro da 
qual todos os cidadãos gozam dos mesmos direitos, seja qual for o 
seu credo religioso”. (CIFUENTES, 1989, p. 156). Isso porque 
diferentemente da configuração social dos séculos XVI até meados 
do século XIX, cuja formação social era marcada essencialmente 
pela hegemonia do poder eclesiástico. Porém, com o advento da 
secularização que concedeu autonomia ao sujeito essa hegemonia 
foi perdida, tornando a sociedade fragmentada e a religião que 
compunha um grande e poderoso sistema passou a compor apenas 
um subsistema entre tantos outros, caracterizando, portanto, a 
modernidade laica, 
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[...]as diversas esferas da vida social adquirem consistência 
própria e autonomia funcional. Neste contexto histórico, a 
sociedade no seu todo, intrinsecamente articulada em 
subsistemas, adquire um caráter secular. (MAC DOWELL, 2015, 
p. 32). 

 
É neste contexto histórico e social que a secularização é o 

traço constitutivo da modernidade, assim também como a 
realização da autêntica experiencia religiosa, de modo a 
caracterizá-la como o período da história humana em que houve 
uma perda significativa da autoridade religiosa. “A história da 
secularização no Ocidente (técnico-científico, democrático, 
pluralista...) representa a verdade do cristianismo atual”. (MAIA, 
2015, p. 307). O pluralismo religioso caracteriza a modernidade, 
sendo que a técnica e o saber técnico-científico asseguram esta 
pluralidade garantindo maior autonomia ao homem frente a 
autoridade religiosa, cujo, poder é de certa forma substituído pela 
técnica e pela ciência. Pois, a medida que a ciência avança nas 
explicações do mundo e nas comprovações de fenômenos que a 
religião é incapaz de explicar isso acaba por diminuir ainda mais 
seu poder e a secularização, portanto, passa a essência da 
Modernidade que segundo afirma Maia (2015, p. 308),  

 
[...] ser a secularização o traço constitutivo da Modernidade 
como época final da Metafísica, marcada profundamente por sua 
herança cristã. Por conseguinte, o reencontro com o cristianismo 
— e o cristianismo como problema central da Filosofia de século 
XX—tem o significado do re-encontro com a secularização, traço 
inconfundível da experiência religiosa autêntica. Nessa mesma 
orientação, o fato de reconhecer a secularização como essência 
do cristianismo implica a mudança da concepção filosófico-cristã 
da Modernidade, o que significa a sentença da secularização 
como essência da Modernidade. 

 
Como afirmado anteriormente, a secularização é a perda da 

religiosidade e consiste propriamente no enfraquecimento da 
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autoridade da religião sobre o Estado mais especificamente sobre o 
homem, ainda sim como citado acima a secularização é a essência 
da experiência religiosa da modernidade. Vale ressaltar que, nas 
sociedades secularizadas não houve um cancelamento do discurso 
religioso, sendo também constatável que não houve a separação 
radical entre religião e Estado. A relação Estado/religião é 
intrínseca, manifestada em duas instâncias, sendo uma mantida na 
esfera profana ou terrena e a outra na esfera metafísica ou sagrada, 

 
A autonomia do Estado é plena na esfera terrena — no plano da 
criação ou das causas segundas—, que constitui a chamada 
ordem imanente ou autonômica. Mas ao mesmo tempo mantém 
uma relação intrínseca com a denominada ordem transcendente 
ou teonômica4 que está formada pelos seres criados enquanto 
que ligados ao ser transcendente [...]. Deste ângulo filosófico, 
entendemos, pois, como o Estado é, por um lado, plenamente 
autônomo na sua ordem e, por outro, deve manter uma relação 
de harmonia com a ordem transcendente, com a religião e a 
Igreja. (CIFUENTES, 1989, p. 153). 

 
É cada vez mais evidente a existência da relação 

Estado/Igreja e vice-versa, como mostrado na citação acima a 
sociedade é composta por duas instâncias, a natural ou terrena, e a 
composta pela metafísica ou pelo divino. O processo de 
secularização não é um fato já consumando, algo que começou e 
que teve fim, mas sim é um processo inacabado que não tem 
previsão para ser concluído. A secularização é um fenômeno 
próprio da modernidade que acontece de forma lenta e gradual 
sendo que em algumas sociedades está mais avançado que em 
outras. Por exemplo o Oriente Médio é quase que total a influência 
do divino e à exemplo disso podemos citar a Índia, Afeganistão, Irã, 
Iraque, Israel, Síria, Turquia, Jordânia e etc., são completamente 
regidos pela religião e a consequência disto é que são 
                                                 
4 A ordem teonômica se refere a Teologia e está ligada ao transcendente, ou seja, a Deus como o ser 
criador e ordenador de toda a realidade. 
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completamente fechados. Já no Ocidente é mais forte e evidente a 
presença de sociedades laicas por exemplo a Jamaica. A 
secularização não acontece da mesma forma em todos os lugares, 
há sociedades que são mais modernizadas que outras no sentido do 
desenvolvimento econômico e tecnológico, mas que ainda assim 
são regidos pelo sagado fechado, a exemplo disso podemos citar: 
Dubai, Catar, Luxemburgo, Cingapura, Brunei, entre tantos outros, 
da mesma forma tem aqueles que são mais secularizados no 
sentido de emancipação religiosa como já mencionado a Jamaica. 
Há aquelas sociedades mais modernizadas, onde a secularização 
está mais avançada e, no entanto, ainda persiste a influência 
religiosa sobre o Estado 

 
O Estado é “laico” porque pertence a uma ordem autônoma 
diferente da religiosa, com base e vértice diversos. O Estado não 
é um instrumento da Igreja. Não se pode pensar que por ser a 
Igreja uma sociedade que pretende conduzir os homens até seu 
fim último, e por ser o Estado uma instituição que visa um fim 
intermediário e, portanto, infravalente, este venha a ser, apenas, 
um agente instrumental daquela. [...] A autonomia do Estado, no 
entanto, não deve constituir-se numa ordem fechada em si 
mesma, absolutamente impermeável à “ordem teonômica”, 
porque suas atividades têm relação intrínseca e essencial com a 
finalidade última do homem. (CIFUENTES, 1989, p. 154-156). 

 
É de responsabilidade do Estado a legítima, completa e 

efetiva realização do homem, já a igreja tem como finalidade guiar 
o homem na esfera espiritual. Sendo que a partir com o advento da 
secularização a sociedade moderna passou as ser composta e 
descrita por discursos intermediários, 

 
[...] nem quem afirma a existência de Deus, nem quem a nega 
pode plausivelmente sustentar que tenha a evidência a seu lado. 
Ser religioso, o Ocidente moderno, não tem muito a ver com a 
explicação de fenômenos especificamente observáveis. (RORTY, 
2006, p. 45). 



Jorge Luís de Oliveira Gomes; Antonio Glaudenir Brasil Maia | 231 
 

A religião está diretamente ligada à explicação de fenômenos 
que não são facilmente observáveis, no entanto, os discursos que 
estão diretamente relacionados a tais fenômenos são 
gradativamente ou parcialmente anulados nas sociedades laicas. É 
o que Rorty chama de discursos anticlericais, sendo 

 
o anticlericalismo é de facto uma visão política e não 
epistemológica ou metafísica. É a ideia de que as instituições 
eclesiásticas, apesar de todo o bem que fazem, e do conforto que 
facultam aos necessitados e aos desesperados, são perigosos para 
as sociedades democráticas. [...] a fé religiosa é irracional, [...] é 
politicamente perigosa. (RORTY, 2006, p. 46). 

 
O maior problema das religiões e dos discursos religiosos é, 

que sempre há no discurso da cristandade um auto-esvasiamento 
do homem, é a diminuição das capacidades, a falência e sacrifício 
do homem enquanto indivíduo livre e autônomo, tornando-o 
dependente, incapaz de pensar a si mesmo e 

 
A fé, tal como exigiu e não raro alcançou o cristianismo original, 
num mundo meridional cético e livre-pensador, que tinha atrás 
de si, e dentro de si, uma luta secular de escolas filosófica, mais a 
educação para a tolerância que o imperium Romanum fornecia — 
esta não é aquela ingênua e rabugenta fé de vassalo [...] seria 
antes a fé de Pascal que de modo apavorante semelha um 
contínuo suicídio da razão — um razão teimosa, longeva, 
vermiforme, que não se deixa liquidar de uma só vez. Desde o 
começo a fé cristã é sacrifício: sacrifício de toda liberdade, todo 
orgulho, toda confiança do espírito em si mesmo. Há crueldade e 
fenicismo religioso nessa fé, que é exigida de uma consciência 
debilitada, múltipla e de muitos vícios: seu pressuposto é que a 
submissão do espírito seja indescritivelmente dolorosa, que todo 
o passado e todo o hábito de um tal espírito se oponham ao 
absurdissimum que a “fé” para ele representa. [...] (NIETZSCHE, 
2005, p. 46) 
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Karl Marx pensa a religião como o grito da criatura 
oprimida, ou seja, como um sistema alienador que impede o 
homem de tomar posse de si mesmo, dando-lhe a falsa sensação de 
que é algo necessária para a existência humana, quando na 
verdade não passa da ineficiência do Estado  

 
A religião, na sociedade burguesa, existe como uma 
consequência e, ao mesmo tempo, como pressuposto do Estado. 
Consequência pelo fato do Estado não efetivar nem poder criar 
as condições para a realização das potencialidades humanas. 
Pressuposto porque o Estado só pode constituir-se, só pode 
existir enquanto ente universal, sobre os elementos particulares 
da sociedade, abstraindo da vida social dos indivíduos, sendo que 
é nesta vida social onde se encontra a religião. [....] (OLIVEIRA, 
2015, p. 203). 

 
Em muitas circunstâncias a religião passa a servir de alento, 

é por isso que o homem não consegue abandoná-la, é a partir desta 
necessidade que ela passa a se vista por Marx como ópio 

 
Embora a religião figure como um espaço no qual os indivíduos 
encontram um acalanto, num mundo social onde prevalece a 
lógica inumana do mercado, ela também manifesta-se como um 
elemento superestrutural de estranhamento. A religião é um 
artifício criado para que o homem suporte aquilo que ele não 
pode compreender, vencer, superar, seja na esfera natural ou 
social, fazendo com que ele projete uma vida no além que seja 
uma espécie de recompensa para os sofrimentos do aquém. No 
entanto, na medida em que o homem é condicionado a voltar-se 
para o além, sua vida terrena, social, é deixada de lado, passa a 
um segundo plano de importância, permanecendo sempre nas 
mesmas condições materiais. Neste sentido, podemos entender a 
religião como ópio. O que ocorre, portanto, quando falamos da 
religião como ópio, é um adormecimento, este, que debilita os 
sentimentos sociais, que põe o além, o que está morto, no lugar 
do aquém, do que está vivo, Deus no lugar do homem, o céu no 
lugar da terra. Desse modo, a religião gera uma forma de 
escravidão, embora disfarçada no discurso de exaltação do 
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homem porque este seria a imagem e semelhança de Deus [...]. 
(OLIVEIRA, 2015, p. 204-205). 

 
A religião causa um entorpecimento das forças e vontades do 

homem, um adormecimento fazendo-o suportar as dores e 
sofrimentos da vida, impedindo-o de efetivar-se completamente. 
Esse torpor é responsável por criar a utopia de uma vida feliz, 
engendra no homem a necessidade real de se manter ligado ao 
divino na ilusão de que não pode viver sem ele. Mas, devido o 
fenômeno da secularização, a religião deixa de determinar a vida 
do homem passando ele mesmo a autodeterminar-se, pensar a si 
mesmo, a autolegislar-se. É nessa perspectiva que a secularização 
pode ser pensada como traço constitutivo da modernidade, ao 
mesmo tempo em que é a essência da experiência religiosa 
Moderna.  

 
4  Secularização ou Pensiero Debole 

 
Falar em secularização é falar no afastamento ou até mesmo 

a perda parcial da religiosidade, já que não houve o rompimento 
radical entre o homem e a sua religiosidade. Isso não significa dizer 
que secularização é simplesmente abandono da religião, pois além 
do sentido usual, secularização também pode ser entendida como a 
realização mais íntima de sua vocação, ou seja, a essência do 
cristianismo ou mesmo a realização da religião. Em outras palavras 
a secularização pode significar também a manifestação de uma 
forma distorcida de pensar, o pensamento fraco ou peniero debole 

 
[...] secularização significa exatamente, e antes de mais, relação 
de proveniência de um núcleo sagrado do qual nos afastamos e 
que, todavia, permanece activo mesmo na sua versão decaída, 
distorcida, reduzida a termos puramente mundanos, etc. 
(VATTIMO, 1998, p. 9) 
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Não podemos negar ou mesmo afirmar a existência de Deus. 
Vattimo parte da ideia nietzschiana da “morte de Deus” e 
heiddeggeriana do “fim da Metafísica”, mas se Deus está realmente 
morto ou se a metafisica acabou não há mais necessidade de 
nenhuma forma de ateísmo nem mesmo o filosófico, para tanto, 
segundo Vattimo (1998, p. 17), “[...] Hoje já não existem razões 
filosóficas plausíveis e fortes para ser-se ateu, ou para recusar a 
religião”. A religião (pós-secularização) ou a religião secular é 
fluida, em outras palavras são religiões fracas, ou pseudoreligiões5, 
quer dizer que não mais ocupam um lugar central na sociedade 
secularizada lugar este que passou a pertencer ao homem, e isso 
permitiu o que para muitos teóricos caracteriza um trânsito 
religioso, que é propriamente a migração entre os diferentes 
sistemas religiosos. 

A religiões no novo contexto societário assume para Oliveira 
três traços básicos, esse é o fato que as caracterizam como religiões 
fluídas ou pseudoreligiões 

 
[...] a) privatização que significa a centralidade do indivíduo 
autônomo capaz de escolher entre as diversas alternativas 
religiosas, o que tem conduzido a uma espécie de cultura de 
mercado dos bens simbólicos; b) o trânsito religioso entre os 
diferentes sistemas religiosos; c) alargamento para além das 
fronteiras da religião para outros setores da vida social, fazendo 
cruzar religião, economia, ciência, filosofia, ecologia, psicologia 
etc. [...] (OLIVEIRA, 2013, p. 81). 

 
Isso deixa claro o movimento ocorrido na Modernidade, e 

este movimento foi de descentralização da religião ou de des-
sacralização da sociedade. Tirando a religião do centro, o que a fez 
deixar de ser um grande e poderoso sistema passando, portanto, a 
compor um subsistema entre tantos outros6. Com isso ocorreu a 
                                                 
5 Cf. EAGLETON, T. A morte de Deus na Cultura. Rio de Janeiro: Record, 2016.  

6 Cf. MAC DOWELL, J. A. Religião, Modernidade e Secularização. In: MAIA, A. G. B; OLIVEIRA, G. P. 
Filosofia, Religião e Secularização. Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2015. (p. 30-60). 
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saída do teocentrismo para o antropocentrismo (centralização do 
homem). Na modernidade, “[...] opera-se uma saída do 
pensamento metafísico do transcendente, no qual algo fora do 
mundo constitui sua razão de ser, para uma metafísica do sujeito 
que, dotado de uma razão universal, está capacitado para conhecer 
o ser e o mundo [...]”. (ROTTERDAN; SENRA. 2015, p. 98). Esse 
sujeito que conhece o ser e o mundo foi expresso de modo 
paradigmático por René Descartes (1596-1650), com o seu penso, 
logo existo (cogito, ergo sum), “[...] Esta reorientação de toda a 
compreensão foi expressa de modo paradigmático pelo “cógito” 
cartesiano, assumido como fundamento inabalável (fundamentum 
inconcussum) de todo ser e todo conhecer [...]”. (MAC DOWELL, 
2015, p. 43-44). 

A ideia de progresso, sobretudo o científico fez com que o 
homem moderno se distanciasse ainda mais dos entes metafísicos, 
fazendo com que a autoridade da (s) religião (ões) ficasse cada vez 
menos intensa, mais fraca. Essa é uma das principais 
características das sociedades modernizadas, ou seja, das 
sociedades secularizadas e o resultado disso foi que a metafísica 
que compunha uma ordem ideal das coisas acabou por cair em 
descrença 

 
Enquanto ela representou a crença em uma ordem ideal do 
mundo, em um reino de essências que vão além da realidade 
empírica, e enquanto permitiu o conhecimento e até a crítica dos 
limites desta realidade, a metafísica pôde perdurar. Através, 
porém, de uma série de acontecimentos relativos ao 
desenvolvimento das ciências modernas, nas quais a verdade, 
que antes era parte das ideias platônicas, se transformou, 
sempre mais, em objetividade das proposições da física, a 
metafísica passou a desmentir a si própria e se revelou uma 
crença não mais aceitável (e, portanto, tampouco eficaz), porque 
a ordem ideal à qual esteve sempre referida se tornou, pelo 
menos em linha de máxima, a ordem real do mundo 
racionalizado da moderna sociedade tecnológica [...]. (VATTIMO, 
2004, p. 22-23) 
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A especialização do homem da Modernidade tardia, assim 

como a revolução tecnológica e o novo modelo de acumulação de 
bens e regulação do capital gestou uma grande transformação na 
configuração da sociedade. Este fato contribuiu fortemente para o 
fim da metafísica a respeito disso afirma o filosofo italiano, 

 
[...] A especialização das linguagens científicas, a multiplicidade 
das culturas (não mais unificadas hierarquicamente pelo mito 
eurocêntrico), a fragmentação da esfera de existência e o 
pluralismo babélico da sociedade de fins da modernidade 
fizeram, de fato, com que se tornasse impossível uma ordem 
unitária do mundo. [...] (VATTIMO, 2004, p. 23-24) 

 
Vale ressaltar que a dinamização das ciências, a globalização 

das sociedades e da consciência do homem, além do domínio sobre 
a natureza o fez tornar-se ainda mais emancipado, foi justamente 
essa consciência emancipada que levou ao que Nietzsche chamou 
“Morte de Deus”. Sendo que segundo Vattimo (2004, p. 24) “[...] 
foi a própria morte desse Deus que abriu caminho para uma 
vitalidade renovada da religião”. Considera ainda que “[...] De 
forma muito mais radical, o fim da metafísica e a morte do Deus 
moral liquidaram as bases filosóficas do ateísmo [...]” (VATTIMO, 
2004, p. 27). Dessa forma se esgotaram todas a possibilidades de 
negar a existência de Deus. 

É nessa perspectiva que hoje não há mais motivos para ser 
ateu ou mesmo para negar a religião. Mediante isso, o que restou 
após a morte de Deus ou a superação do Deus moral nietzschiano 
ou do fim da metafísica heiddeggeriano? Segundo Vattimo o que 
restou após Nietzsche e Heidegger foi um pensamento fraco 
(pensiero debole), ou seja, um pensar sem fundamentos, que 

 
[...] significa não tanto, ou não essencialmente, uma ideia do 
pensamento mais consciente dos seus limites, que abandona as 
pretensões das grandes visões metafísicas globalizantes, etc.; 
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mas sobretudo uma teoria do debilitamento como traço 
constitutivo do ser na época do fim da metafísica. [...] 
(VATTIMO, 1998, p. 25) 
 

A morte de Deus não levou apenas ao pensamento fraco, 
mas também a uma forma distorcida de se relacionar com sagrado 
levando ao que para muitos teóricos pode ser chamado de 
pseudoreligião que é uma forma de se manter próximo do sagrado. 
Pois Deus não está exatamente morto, segundo Eagleton (2016) 
“pode estar mortalmente ferido7”. A precariedade da razão em 
relação a religião leva o indivíduo a uma constante busca de 
sentido junto ao sagrado, de modo que na atualidade houve um 
crescente aumento de congregações religiosas (igrejas), levando ao 
já mencionado mercado religioso. O fato de Deus não estar 
exatamente morto e de haver uma necessidade da crença em entes 
divinos ou metafísicos é apresentado por Eagleton nos seguintes 
termos: 

 
[...] As modernas sociedades seculares, em outras palavras, de 
fato descartaram Deus, mas consideram moral e politicamente 
conveniente — e até imperativo — comportar-se como se não 
tivessem feito. Não acreditam de fato nele, mas ainda é 
necessário para eles imaginar que acreditam. (EAGLETON, 2016, 
p. 146) 
 

Esse Deus doente também tem que ser superado, pois sua 
sombra ainda paira sobre os homens, assim como assevera 
Nietzsche no Aforismo 108 de A Gaia Ciência 

 
Depois que Buda morreu, sua sombra ainda foi mostrada numa 
caverna durante séculos — uma sombra imensa e terrível. Deus 
está morto; mas, tal como são os homens, durante séculos ainda 
haverá cavernas em que sua sombra será mostrada. — Quanto a 

                                                 
7 Cf. EAGLETON, T. A morte de Deus na Cultura. Rio de Janeiro: Record, 2016. (p. 141-159). 
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nós — nós teremos que vencer também a sua sombra! 
(NIETZSCHE, 2001, p. 135). 

 
Será mesmo possível superar Deus? Se tal feito for possível 

pode-se dizer que o homem pós-moderno e pós-metafisico atingiu 
o grau máximo de esclarecimento e de emancipação. Isso equivale 
a dizer que a religião perderia por completo seu sentido de ser, não 
haveria mais a necessidade de uma religiosidade na pós-metafísica. 
No entanto, “tal ontologia leva o pensamento a fundar-se em 
razões precárias, ao pensar enfraquecidamente (pensiero debole)” 
(ROTTERDAN; SENRA. 2015, p. 99). Será possível uma cultura ser 
constituída sem manter nenhuma relação com o sagrado ou com 
qualquer que seja a manifestação divina? Será possível uma 
cultura sem religião ou sem a tradição cristã? A respeito dessa 
problemática afirma Vattimo que, “[...] Assim como a literatura 
ocidental não seria pensável sem os poemas homéricos, sem 
Shakespeare, sem Dante, assim também a nossa cultura em seu 
conjunto mais amplo não teria sentido se quiséssemos amputar-lhe 
o cristianismo [...].” (VATTIMO, 2006, p. 74). 

É preciso salientar que o processo de secularização está 
diretamente relacionado a kénosis que é “[...]A encarnação, isto é, 
o rebaixamento de Deus ao nível do homem, aquilo que o Novo 
Testamento chama de kénosis de Deus [...] (VATTIMO, 1998, p. 
30). Este rebaixamento de Deus foi o autoesvaziamento do ser 
metafísico com os seus atributos de omnipotência, omnisciência e 
omnipresença ao nível dos homens, ou seja, a materialidade, isso 
leva a noção de temporalidade, de finitude e, portanto, a morte. 
Essa morte é narrada no Novo Testamento como a morte do Cristo 
na Cruz, que é o grau máximo do processo kenótico de Deus, “[...] 
Não é tão absurdo sustentar que a morte de Deus anunciada por 
Nietzsche é, em muitos sentidos, a morte de Cristo na cruz narrada 
pelos Evangelhos [...]” (VATTIMO, 2006, p. 66). 

Contudo houve um distanciamento da religiosidade por 
parte da humanidade, mas devido a grande insolubilidade e ao 
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medo que paira sobre os homens, isto fez com houvesse um 
crescente reavivamento do interesse pela religião, pois na 
concepção vattimina ela existe onde há limites intransponíveis. 
Como já dito antes, o homem da modernidade tardia vive em uma 
sociedade imersa em riscos globais apocalípticos tais como: 
manipulações genéticas, questões ecológicas, a crise humanitária 
que assola o mundo e as guerras civis além da eminencia de uma 
tragédia anunciada, são fatores que contribuem para o renovado 
interesse pela religião.  

Segundo Maia (2015) também o medo da perda do sentido e 
da existência, acompanhado do tédio ligado do consumismo 
causam um reavivamento do interesse pela religião. Assim sendo o 
retorno religioso justifica-se fundamentalmente pela “[...]recusa da 
modernização enquanto causa de uma destruição das raízes 
autênticas da existência” (VATTIMO; DERRIDA Apud MAIA, 2015, 
p. 300). Vattimo diz que a medida que envelhecemos passamos a 
pensar mais no além e, portanto, em Deus pois com ele existe a 
promessa de salvação que é a característica básica de toda 
configuração religiosa sobretudo das religiões cristãs, 

 
[...] Entre a demonstração metafísica da verdade do cristianismo 
(preambula fidei e a historicidade da ressurreição) — ou 
consequentemente de sua falsidade em relação à razão científica 
— e a aceitação quase naturalista das diversidades entre 
indivíduos, sociedades, culturas, existe uma terceira 
possibilidade, aquela que pertence ao cristianismo como 
mensagem histórica de salvação. Aqueles que seguiram Cristo 
quando ele se apresentou na Palestina, não o fizeram apenas 
porque tinham visto os milagres; mais que isso: muitos que 
viram nos séculos sucessivos sequer viram os milagres. [...] A 
adesão ao ensinamento de Jesus é derivada de uma 
inderrogabilidade da própria mensagem: quem crê, entendeu, 
ouviu, intuiu que sua palavra é “palavra de vida eterna”. 
(VATTIMO, 2006, p. 73) 
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Houve, portanto, um reencontro do divino na religião que 
retorna, mas quais são as características desta nova religião? Que 
Deus é esse reencontrado? Uma coisa é certa afirmar, que o Deus 
reencontrado não é o Deus do temor, juiz ameaçador, não é de 
modo algum o Deus violento, segundo afirma Vattimo (2004, p. 
14) “o Deus reencontrado na pós-modernidade, pós-metafisica é, 
tão-somente, o Deus do livro”. Isso permite interpretá-lo. 

 
Considerações Finais 

 
Considerando que a religião é de fundamental importância 

para a construção da identidade cultural do homem e que ela 
exerce uma função integradora da sociedade e sobretudo para a 
existência humana. Esse é o principal fator que a faz resistir e 
ainda exercer uma forte influência sobre a conduta humana. 
Sabendo que a religião é um elemento integrador da sociedade, e 
que o homem tem a necessidade de se relacionar com o divino na 
busca de respostas para aquilo que ainda é desconhecido, por 
exemplo a morte. Segundo assevera Vattimo a religião existe onde 
há limites intransponíveis e que a medida que envelhecemos 
passamos a pensar no além, portanto, em Deus sobretudo diante 
da experiência de morte, pois ele é a oferta da vida eterna, de 
acolhimento no reino eterno, livre de dores e de sofrimentos. 

Contudo, a religião como elemento integrador da sociedade 
perdeu seu caráter hegemônico, descentralizando-se e nesse 
ínterim o homem enquanto um ser livro e autônomo centraliza-se 
o que permite escolher entre as mais diversas configurações 
religiosas, o que para muitos teóricos caracteriza o transito 
religioso, além de levar a um mercado dos bens religiosos, 
subentende-se aqui os símbolos como as imagens, os “objetos 
sagrados” tais como: lâmpadas, chaves, vasilhames, contendo 
d’água e etc., o que antes era explicado com intervenção divina 
agora se explica pura e simplesmente através da razão. 
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Nesse novo contexto societário onde há um sincretismo 
religioso operou-se de forma bem singela a supressão da 
autoridade religiosa, fato este que conferiu ao homem moderno 
uma inesperada emancipação. Em um modelo societário onde 
impera a razão técnica não há muito espaço para a religiosidade, 
sobretudo para explicações advindas do sobrenatural, do 
transcendente e metafisico. O homem da (pôs) morte de Deus ou 
mesmo da (pôs) metafísica passou a pensar e a explicar a si mesmo 
e ao mundo, não mais depende de nenhuma autoridade 
transcendente. 

Na modernidade do fim da metafísica ocorreu um 
movimento hermenêutico no qual o pensamento migra do 
metafisico transcendente, de um mundo que é constituído por algo 
de fora (mundo das ideias de platônicas), para mundo do sujeito 
que pensa a si e ao mundo ao mesmo tempo. Ocorreu na 
modernidade, segundo Vattimo uma especialização das sociedades 
o que levou a uma dinamização muito grande das ciências e até 
mesmo do homem, isso levou ao fim da metafísica, que também 
caracterizam as sociedades modernizadas, pois essa fase da 
história humana é a fase da técnica, das grandes revoluções. 

Terá sido essa especialização ou mesmo a capacitação das 
capacidades humanas responsável pela morte de Deus ou pelo fim 
da metafísica? Pode não ter sido o fator determinante, mas foi 
condicionante, o que para Nietzsche foi o maior acontecimento da 
humanidade a morte de Deus. Mas será mesmo que Deus está 
morto? Para Eagleton Deus não está realmente morto, no entanto, 
ele está mortalmente ferido, ou seja, está doente e é por isso, 
segundo afirma Nietzsche sua sombra ainda paira sobre a 
humanidade e esta sombra tem que ser superada. Será possível 
superar Deus? Será possível uma sociedade sem nenhuma 
manifestação religiosa? O homem conseguirá existir sem o divino, 
sem Deus?  

Se de fato o homem pós-moderno e pós-metafisico for capaz 
de superar Deus pode-se dizer que atingiu o grau máximo da sua 
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emancipação. É preciso ressaltar que o processo de secularização 
está diretamente relacionado a encarnação de Deus, com a kénosis, 
ou seja, seu rebaixamento ao nível dos homens. Com o 
rebaixamento de Deus, operou-se também uma aproximação entre 
o divino e a humanidade de modo que isso só foi possível na 
pessoa de Jesus Cristo, que é resultado do processo kenótico de 
Deus, onde o divino absoluto, o Deus do temor dá lugar ao Deus do 
amor, da compaixão em outras palavras a caritas e isso fica claro 
em algumas narrativas do Novo Testamento tais como: “Já não vos 
chamo servos, mas amigos”. Contudo a secularização é o processo 
de des-sacralização do sagrado violento de modo a desestruturar as 
estruturas fortes e violentas da igreja, mas é também a realização 
mais íntima da experiência religiosa. 
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A Religião em Feuerbach: 
Deus não é Deus, mas o homem 

e/ou a natureza divinizados 
 

Eduardo Ferreira Chagas1 
 
 
1 A antropomorfização de Deus na religião cristã 

 
Com deus (Gott) está associado um nome que o homem usa 

para expressar ou a sua própria essência ou a essência da natureza. 
Partindo, inicialmente, da tese, que veremos a seguir, a saber, que 
deus e o homem são, no Cristianismo, idênticos, Feuerbach revela 
que o segredo (Rätsel) recôndito da teologia cristã é nada mais do 
que a antropologia (Anthropologie) ou, melhor dizendo, que o 
conteúdo do ser infinito (in abstrato) (deus) é o ser finito (in 
concreto) (o homem). No Cristianismo, o homem (Mensch) se 
concentra apenas em si mesmo e faz de si uma essência absoluta e 
sobrenatural, ou seja, um deus.  

Assim, deus é a essência declarada, anunciada, do sujeito 
como objeto absoluto. Em oposição a Hegel, que afirma, em sua 
filosofia da religião, que o saber do homem acerca de deus é o 
saber de deus acerca de si mesmo, postula Feuerbach, para 
transformar a teologia em antropologia, o princípio oposto que 
reza: o conhecimento do homem de deus é o saber do homem de si 
mesmo; não foi deus que criou o homem, mas o homem quem 
                                                 
1 Universidade Federal do Ceará/Brasil, Bolsista/CNPq 
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criou deus a sua imagem e semelhança.2 Apoiando-se em Homero, 
escreve Feuerbach, os 

 
deuses são seres que só existem para e através dos homens; por 
isso não velam o homem quando este dorme, mas quando os 
homens dormem, dormem também os deuses, isto é, com a 
consciência do homem se esvai também a existência dos deuses. 
(FEUERBACH, 1967, p. 99.) 

 
Conquanto Feuerbach conclua disso que a consciência do 

homem de deus é a sua autoconsciência, chama ele mesmo atenção 
para o fato de que o homem religioso não é a si imediatamente 
consciente de que sua consciência de Deus é a própria consciência 
de sua essência, porque a ausência dessa consciência fundamenta 
de facto a essência da religião cristã. Destarte, ele designa a religião 
em geral apenas como contemplação (Anschauung) “infantil”, 
“fantástica” da essência humana, ou seja, como a primeira e 
indireta autoconsciência do homem. Na religion, o homem não vê, 
porém, em si mesmo sua essência (a humanidade, o gênero), mas 
fora de si mesmo, pois sua própria essência é a ele objeto como 
uma outra essência. Melhor dizendo: ele realiza nela sua essência, 
embora ele não reconheça o objeto como produto de sua atividade. 
A intention de Feuerbach, particularmente frente a religião, que 
considera seu objeto como sobrehumano, consiste em provar que a 
oposição entre o divino (sagrado) e o humano (profano) é ilusória 
(illusorisch), porquanto o conteúdo da religião (cristã) é 
inteiramente humano. Todas as declarações sobre deus são para 
ele apenas afirmações sobre o homem, pois na medida em que 

                                                 
2 No artigo Zur Beurteilung der Schrift “Das Wesen des Christentums” (1842), Feuerbach elucida da 
seguinte maneira a diferença entre a filosofia de Hegel e a sua: “Minha filosofia da religião é tão pouco 
uma explikation da hegeliana, [...] que ela deve ser concebida e julgada, pelo contrário, apenas como 
opposition. O que, a saber, tem em Hegel o significado do secundário, do subjetivo, do formal, isso tem 
para mim o significado do primitivo, do objetivo, do essencial. Segundo Hegel, o sentimento, o afeto, o 
coração é, por exemplo, a forma, na qual se deve submergir o conteúdo derivado da religião, com isto 
ela torna-se propriedade do homem; para mim, o objeto, o conteúdo do sentimento religioso é nada 
mais do que a essência do sentimento.” (FEUERBACH, 1970, p. 229-230). 
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deus é aquilo o que o homem é, a saber, uma essência sensível, 
viva, afetuosa, podem ambos (deus e o homem) serem 
reconhecidos, portanto, apenas partindo desta essência. 
 A acepção antropológica de deus, isto é, a reduktion da teologia 
(Theologie) em antropologia (Anthropologie) ou da essência 
universal de deus na essência natural do homem é o ponto central 
em torno do qual gira a obra principal de Feuerbach, A Essência do 
Cristianismo (Das Wesen des Christentums). Para Feuerbach, o 
deus cristão significa nada mais do que o proceder do homem 
frente a si mesmo, considerado como um ser diverso dele, 
existente para si, livre, então, de sua corporeidade (Leiblichkeit) e 
finitude (Endlichkeit). Todas as qualidades “da essência divina 
são”, como Feuerbach acentua, “determinações humanas” 
(FEUERBACH, 1973, p. 49.); deus e o homem são um, pois deus 
não é um ser sem determinação, despojado das qualidades 
humanas, porque a negation de tais determinações significaria 
igualmente a incognoscibilidade, a irreconhecibilidade e 
indeterminidade de deus. 

 
Um ser sem qualidade é um ser sem objetividade, e um ser sem 
objetividade é um ser nulo. Por isso, quando o homem retira de 
deus todas as qualidades, é este deus para ele apenas um ser 
negativo, nulo. Para o homem realmente religioso não é deus um 
ser sem atributos, porque é para ele um ser certo, real. 
(FEUERBACH, 1973, p. 49). 

 
Pois o ser, que realmente é, tem uma existência qualitativa, 

determinada e, por isso, finita. Esta position de Feuerbach é uma 
refutação (Widerlegung) direta à concepção de deus como uma 
existência universal, transcendente, isto é, como uma existência 
sem qualidade, que é, todavia, 

 
o fogo, o oxigênio, o sal da existência. Uma existência em geral, 
uma existência sem qualidade, é uma existência insípida, uma 
existência sem gosto. [...] Somente quando o homem perde o 
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sabor da religião, quando a própria religião se torna insípida, só 
então torna-se também a existência de deus uma existência 
insípida.” (FEUERBACH, 1973, p. 51). 

 
Por conseguinte, deus não é nenhuma ser em si, isto é, 

nenhuma existência autônoma, uma vez que ele é possível só 
através de determinadas qualidades, que são determinações finitas, 
particularmente humanas. Se o homem existe, precisamente, 
apenas como um ser determinado e corresponde ao critério ou à 
medida da existência de deus, este é, de certo modo, para ser 
concebido como uma “existência determinada”, então como uma 
essência humana ou, pelo menos, como semelhante ao homem; ele 
está qualitativamente determinado no homem, assim ele não tem 
nenhuma outra representação a não ser humana. “Mas deus não 
é”, como Rawidowicz observa, “o homem empírico, ele é, ao 
contrário, ‘o próprio sentimento do homem livre de todas as 
repugnâncias.’” (RAWIDOWICZ, 1964, p. 95). Partindo dessa 
ponderação, a saber, que os predicados atribuídos a deus, como 
onipotência, onisciência, onipresença, justiça, amor, bondade, são 
conceitos do gênero humano, puramente antropomorfismos, 
Feuerbach quer superar não só a discórdia, ou seja, a oposição 
entre deus e o homem, mas também a causa desta cisão entre 
ambos, isto é, a teologia mesma. 

Deus não é originariamente nenhum nome próprio, nenhum 
ser em si e por si, mas essencialmente uma qualidade determinada 
por um outro ser; nenhum sujeito, mas predicado, nada mais do 
que uma expressão do sentimento e da fantasia humana; isto é, 
não é o ser de deus enquanto tal, mas a determinidade do mesmo 
sua verdadeira essência. Se a “existência de deus”, para poder ser, 
precisa de predicados, ela tem, separada deles, tão-somente uma 
existência abstrata, isto é, ela não possui nenhuma certeza 
(Gewissenheit) imediata, absoluta ou objetiva. A negation dos 
predicados é simultaneamente a negação de deus, pois aquilo que 
constitui uma existência (ou um sujeito), isso se encontra apenas 
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no predicado. Isso é mui evidente na teologia cristã, na qual os 
predicados manifestam a verdade e a realidade do sujeito. A 
propósito, Feuerbach destaca a diferença entre os significados do 
sujeito e do objeto e nega a autonomia (Selbständigkeit) dos 
predicados divinos, pois para ele tais predicados são simplesmente 
qualidades humanas, adoradas, no entanto, como essências 
sublimes, universais e absolutas. “Deus é o conceito da majestade, 
a mais alta distinção; o sentimento religioso é o mais alto 
sentimento de conveniência.” (FEUERBACH, 1973, p. 58). Mas não 
por meio de uma natureza puramente divina, isto é, não por si 
mesmo, mas apenas através de determinações humanas pode 
deus, como mostrado, ser reconhecido. Aquilo o que vale à religião 
como deus ou absoluto é, então, não deus, mas o homem mesmo, 
concebido como uma outra essência ou como uma essência 
diferente dele. A religião não tem, por conseguinte, nenhum 
conteúdo aparte, próprio ou particular; ela apenas transforma 
“inconsciente” as determinações do homem em um ser autônomo, 
divino; todavia, ela quer conscientemente anular esta identidade 
(Identität) e unidade (Einheit) da essência divina com a humana, 
pois ela acredita que deus é um ser inteiramente distinto da 
essência humana, porque ele, como “ser absoluto e infinito”, 
contém uma abundância inesgotável de diferentes predicados, dos 
quais o homem conhece apenas uma parte. Este conceito teológico 
de deus é apenas uma representation sem realidade, na verdade, 
representação da sensibilidade, separada de todas as 
determinações do espaço e do tempo, através das quais um ser 
existente deve, primeiro, necessariamente ser localizado. Se os 
predicados divinos são determinações da sensibilidade humana, 
poder-se-ia disso deduzir que o sujeito (=deus) destes predicados é 
humano. Feuerbach nomeia duas determinações essenciais de tais 
predicados: uma é universal, metafísica, como a totalidade 
(Ganzheit), a infinitude (Unendlichkeit), a indeterminidade 
(Unbestimmtheit), e serve à religião como um princípio absoluto; a 
outra é particular, pessoal, como o amor (Liebe), a justiça 
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(Gerechtigkeit), a virtude (Tugend), e caracteriza a essência da 
religião. Mas “a religião nada sabe de antropomorfismos: os 
antropomorfismos não são para ela antropomorfismos.” 
(FEUERBACH, 1973, p. 63). Os predicados, os quais o homem faz a 
si de deus, são já a essência de deus, pois as representações de deus 
não são diferentes daquilo o que ele em si é. A teologia como 
reflexion da religião assevera, ao contrário, a distinção entre deus e 
o homem, asseveração essa que tem como desígnio, como visto, 
apagar da consciência a unidade ou a identidade inseparável entre 
eles; a separação de deus do homem vale para ela como oposição 
entre a criatura (Kreatur), o ser finito, considerado como nada, e o 
criador (Schöpfer), o ser infinito, representado como tudo, o todo. 

 A consideração acima mencionada, segundo a qual o 
homem é nada e, consequentemente, deus é tudo, evidencia 
claramente que a teologia cristã encerra em si mesma uma 
contemplação meramente negativa, hostil ao homem. Em síntese, 
ela torna o homem pobre, para enriquecer deus. Feuerbach afirma 
que ela, em contraposição ao materialismo e ao naturalismo, não 
possui nenhuma consciência do limite, por isso deus encontra-se 
para ela fora das fronteiras da sensibilidade, das barreiras da 
legalidade da natureza. Apenas deus, ou melhor, o ser puro é para 
ela o bem, pois o homem, na medida em que está submetido à 
necessidade, às carências corporais, está já corrompido e é 
inadequado ao bem. A teologia cristã não percebe, porém, que o 
ser bom, que ela diviniza e adora, é a própria essência boa do 
homem. O que ela declara sobre deus, isso deduz ela do homem. 
Disso resulta que o homem é o fundamento do deus cristão, 
porque deus não é deus, se a ele o homem falta. Este pressuposto 
antropológico, a saber, que o homem é a verdadeira essência de 
deus e, destarte, o fundamento da religião cristã, não foi, contudo, 
reconhecido pela teologia cristã. A position desta reza assim:  

 
Deus não é o que o homem é, o homem não é o que deus é. Deus 
é o ser infinito, o homem, o finito; deus é perfeito, o homem 
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imperfeito; deus é eterno, o homem transitório; deus é 
plenipotente, o homem impotente; deus é santo, o homem é 
pecador. Deus e o homem são extremos: deus é o unicamente 
positivo, o âmago de todas as realidades, o homem é o 
unicamente negativo, o cerne de todas as nulidades. 
(FEUERBACH, 1973, p. 75). 

 
Feuerbach demostra que esta discórdia principial entre deus 

e o homem, que a teologia afirma, é, na realidade, a oposição entre 
o homem e sua própria essência. Para ele, a segregação de deus do 
homem é nada mais do que uma obra da inteligência, do intelecto, 
pois deus per se, sem corpo, “sem carne e sangue”, sem as 
necessidades e os impulsos sensíveis, é um puro abstractum, um 
puro res rationis, isto é, uma essência puramente pensada. A 
aceitação de um deus incorporal, impessoal, infinito corrobora, 
pois, apenas a infinitude do poder do pensamento. Deus é, então, a 
manifestação do pensar ou o pensar mesmo, que se transforma 
numa essência universal, infinita ou num êtré suprême, absoluto. 
Trata-se aqui não de duas essências ou substâncias, deus e o 
pensamento, mas apenas da unidade do pensar consigo mesmo, 
com sua própria essência, pois que deus é aquela representação 
(Vorstellung) ou ideia (Idee), que expressa a essência do 
entendimento humano contemplada como totalidade (Totalität) e 
perfeição (Vollkommenheit) de si mesma. Mas a essência do 
pensamento, idêntica com deus, colocada como uma essência sem 
antropomorfismo e afeto, não satisfaz à religião cristã, porque sua 
determinação distintiva para deus é a auto-afirmação da essência 
sensitiva, emocional, do homem. No âmbito da religião cristã, o 
homem deseja, pois, “que deus seja, mas precisamente porque ele 
quer que seu deus seja uma essência para ele, uma essência 
humana.” (FEUERBACH, 1973, p. 90). Deus é para ela a perfeição 
moral, o ser absolutamente sagrado, por assim dizer a essência 
moral do homem, mas venerada como uma essência sobrehumana 
e sobrenatural; ela põe no lugar do deus visível, sensível, um 
invisível, não-sensível. Por meio dela, o homem é estranho à sua 
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própria essência, já que ele experimenta-se nela não como um ser 
sensível-temporal, social, mas puro, atemporal e isolado. 

Assim considerado, deus e todos os conteúdos 
transcendentes são apenas produtos fantásticos da vontade 
humana, projeções humanas. Deste ponto de vista, o homem 
acredita em um deus, que é nada mais do que expressão de sua 
própria essência sensível, emotiva.3 Disso não segue, todavia, que o 
homem se reduza à sensibilidade pura, fora do espírito e do 
querer. Para Feuerbach, somente três essências universais – o 
amor (Liebe), o espírito (mens, Geist) e a vontade (volutas, Wille) - 
podem satisfazer inteiramente o homem, porque elas trazem em si 
a totalidade de suas determinações. Esta totalidade anuncia a 
religião cristã apenas indireta e invertidamente, na medida em que 
ela, como patenteado, faz inconscientemente das determinações 
humanas as qualidades universais, abstratas de deus. Para ela, 
deus está, na verdade, repleto de conteúdo, mas abstraído da vida 
real, pois “quanto mais vazia for a vida, tanto mais rico, mais 
concreto será o deus. O esvaziamento do mundo real e o 
enriquecimento da divindade é um único e mesmo ato.” 
(FEUERBACH, 1973, p. 148). Porque a religião cristã vê em deus a 
satisfação das necessidades internas do homem, ela retira, então, a 
vida dos limites postos pela natureza e, com isto, reduz as 
satisfações reais do homem a uma satisfação puramente ilusória; 

                                                 
3 Para isso outrossim o escrito Preleções sobre a Essência da Religião (Vorlesungen über das Wesen 
der Religion) (1848), no qual Feuerbach afirma: “Na religião, o homem não satisfaz nenhum outro 
ser; ele satisfaz nela sua própria essência.” Ou ainda: “Os deuses de um povo vão até onde seus 
sentidos também alcançam.”  (FEUERBACH, 1967, p. 88-89). Em A Essência do Cristianismo (Das 
Wesen des Christentums), ele (Feuerbach, L. Das Wesen des Christentums. Op. cit.) escreve também: 
“Se as plantas tivessem olhos, gosto e juízo - cada planta iria escolher a sua flor como a mais bela, 
porque o seu gosto não iria além da sua capacidade essencial produtiva.” Esta posição crítica de 
Feuerbach à imagem de deus filia-se àquela posição do pré-socrático Xenófanes, para quem deus 
(théos) é também uma obra do homem. Nos Fragmentos 15 e 16 diz Xenófanes: “Os egípcios dizem 
que os deuses têm nariz chato e são negros, os trácios, que eles têm olhos verdes e cabelos ruivos.” 
Ou mais preciso ainda: “Mas se mãos tivessem os bois, os cavalos e os leões pudessem com as mãos 
desenhar e criar obras como os homens, os cavalos semelhantes aos cavalos, os bois semelhantes aos 
bois, desenhariam as formas dos deuses e os corpos fariam tais quais eles próprios têm.” 
(XENOPHANES, 1968, p. 121). 
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ela se abstrai da natureza e se refere ao mundo e a tudo o que nele 
é apenas em sua aparência, não em sua essência, porque apenas 
deus constitui para ela a essência.  

Essa ideia, que deriva da essência humana a essência de 
deus, tem Feuerbach desenvolvido não só em A Essência do 
Cristianismo, mas também em alguns pequenos escritos, como A 
Essência da Fé no sentido de Lutero (Das Wesen des Glaubens im 
Sinne Luthers), A Diferença entre a Divinização pagã e cristã do 
Homem (Der Unterchied der heidnischen und christlichen 
Menschenvergötterung), História da Filosofia Moderna (Geschichte 
der neueren Philosophie) e Princípios da Filosofia do Futuro 
(Grundsätze der Philosophie der Zukunft). Em A Essência do 
Cristianismo, Feuerbach, fiel ao seu objeto de estudo, tem 
abstraído da natureza, porque no Cristianismo deus “existe” sem a 
natureza; o Cristianismo mesmo ignora a natureza, ou seja, põe no 
cume um deus antinatural, que através de seu puro querer cria e 
governa o mundo. Este escrito de Feuerbach tem por objeto deus 
apenas como um ser moral, no qual a essência moral do homem se 
põe, nada mais do que, absolutamente, isto é, manifesta sua 
essência divinizada e objetivada espiritualmente. Por isto, para 
Feuerbach, a teologia cristã é, como visto, em seu fundamento e 
resultado final antropologia. O Cristianismo, que se abstrai da 
natureza, adora não o sol, a lua, as estrelas, o fogo, o ar, mas as 
forças (vontade, entendimento, consciência etc.) que fundamentam 
a essência humana como essência divina em contraste com a 
natureza, por isto Feuerbach não tem falado, em A Essência do 
Cristianismo, da natureza, mas meramente da essência do homem 
como objeto da religião, como princípio subjetivo ou como 
conteúdo verdadeiro da representação de deus. Mais tarde, nas 
Preleções sobre a Essência da Religião (Vorlesungen über das 
Wesen der Religion), o próprio Feuerbach confessa que o descuido 
do momento da natureza como objeto da religião e do sentimento 
de dependência (Abhängigkeitsgefühls) como base da religião 
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representa na Essência do Cristianismo uma grande lacuna e tem 
dado, neste sentido, mal-entendidos a respeito de sua filosofia. 
 
2 A naturalização de Deus na religião natural, pagã 

 
A lacuna deixada em A Essência do Cristianismo tem 

Feuerbach suprimida só em 1846 com seu pequeno escrito A 
Essência da Religião. Como o próprio título sugere, este pequeno 
escrito diferencia-se fundamentalmente da Essência do 
Cristianismo, pois seu objeto não é apenas a essência da religião 
cristã para si sozinha, mas também a essência da religião em geral, 
da pré-cristã, como da religião natural pagã. Feuerbach tinha em A 
Essência do Cristianismo reconhecido a essência suprema (deus) 
como a essência divina, espiritual do homem; agora, ele esclarece 
em A Essência da Religião que o objeto primeiro da religião 
natural, a saber, o deus físico, considerado como o autor do 
mundo, como a causa da natureza (das estrelas, pedras, plantas, 
animais e homens), expressa nada mais do que a essência 
divinizada, personifica, da natureza. Se o núcleo da essência do 
Cristianismo reza que a teologia é antropologia (Anthropologie), 
assim o segredo da religião natural (da teologia física) é a fisiologia 
(Physiologie). A expressão “fisiologia” ou “física” não deve ser aqui 
entendida no sentido estreito, atual; ela deve, pelo contrário, ser 
concebida no sentido antigo, universal de cosmologia. Feuerbach 
resume, por conseguinte, sua filosofia em duas palavras: homem 
(antropologia) e natureza (fisiologia). Porque o homem é um ser 
sensível, dependente, o fundamento de sua existência pressupõe 
uma outra essência fora de si mesmo, isto é, fora e além de si 
mesmo. Esta essência, à qual ele deve o nascimento e a 
preservação de sua existência, chama Feuerbach não de deus, nem 
de espírito, mas simplesmente de natureza. Esta, considerada 
fisicamente, mas não moralmente, é frente ao homem a essência 
inconsciente, incriada, eterna e primeira, segundo o tempo, não 
segundo o valor. Aquele ser determinado, no qual a natureza 
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atinge a consciência, torna-se inteligível e pessoal, que pertence à 
natureza, dela nasce e permanece ligado a ela, é e se chama 
homem. Assim, para Feuerbach, o ser humano é segundo o tempo 
o ser secundário, nascido, mas, segundo a importância, o valor, é o 
ser primeiro. Neste sentido, para se entender a filosofia de 
Feuerbach, pode-se dizer que sua pretensão consiste em negar o 
ser aparente, fantástico, da teologia, para afirmar, com isto, ao 
mesmo tempo a essência real do homem e da natureza. 

De acordo com Feuerbach, a natureza é, como ela é 
realmente, ou seja, ela é factual, “imparcial” e “fria”, e ela faz o que 
ela faz, não intencionalmente, de propósito, não com saber e 
querer, mas necessariamente (tal qual a necessidade natural); isto 
é, porque ela é, é ela necessária, como ela é. Aqui, pode-se agora 
perguntar: como a natureza aparece ao homem, ou melhor, à 
percepção humana? Por um lado, a natureza não é nem divina, 
nem humana, não deduzida de um logos divino, nem de um 
espírito humano, pois ela se fundamenta sobre a base de sua 
legalidade na causalidade e reciprocidade, na necessidade e 
acidentalidade; mas assim, necessariamente, a priori, ela é 
compreensível em si mesma e não tem em si nenhum 
entendimento; mas, por outro lado, ela se funda, mediada pela 
linguagem, na aparência subjetiva das coisas, isto é, ela só pode ser 
compreendida na forma de analogias humanas, entendida pelo 
antropomorfismo. Esta concepção, segundo a qual a natureza 
existe, em princípio, em si e para si, independente do homem e que 
todas as aproximações acerca dela são apenas aparências humanas, 
conceitos subjetivos, ganhou nos escritos posteriores de Feuerbach 
significativo peso. Nesta situação paradoxal, Feuerbach tenta 
realizar uma correlação entre o homem e a natureza. Um elemento 
dessa relação é para ele não só a segurança (Geborgenheit), a 
unidade (Einheit), por assim dizer do homem como parte da 
natureza, mas também a distância (Distanz), o medo (Angst), a 
dependência (Abhängigkeit), que determina a relação do homem 
com a natureza. O homem não é, então, de modo nenhum, um ser 
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sem necessidade, meramente espiritual; ele é, pelo contrário, 
também um ser corporal-sensível, físico, e, por isto, ele é 
dependente da natureza e precisa dela para o seu nascimento, 
desenvolvimento e autopreservação. A dependência do homem de 
um fato natural, que pode ameaçar a sua existência, faz da 
natureza para ele a causa do medo e da insegurança, porque ele 
sabe que, sem ela, ele não pode ser. Feuerbach entende a natureza, 
no entanto, não como uma natureza sagrada, “misteriosa”, tal 
como ela é objeto da religião natural (Naturreligion), isto é, como 
algo sobrenatural, mas apenas como um sistema de leis, como um 
passivo potencial, sobre o qual o homem também pode reagir e 
que pode ser usado por ele. Através de sua crítica à religião 
natural, Feuerbach chega à convicção que o poder da natureza 
pode ser quebrado e superado por meio da ciência e da cultura. O 
entusiasmo de Feuerbach pela ciência da natureza 
(Naturwissenschaft) e seu método, que ele já manifestara nas 
Teses Provisórias para a Reforma da Filosofia (Vorläufigen Thesen 
zur Reform der Philosophie) expressa-se também claramente nos 
textos de maturidade, nos quais ele tenta fundir uma nova relação 
da ciência com a filosofia. Nesse empreendimento, a ciência da 
natureza serve de base à filosofia, pois ela fornece uma 
contribuição para a superação tanto da especulação, que 
desenvolveu o homem só na pura auto-reflexão e deixou esquecida 
a natureza (isto é, a natureza concebida apenas algo posto pelo 
espírito, como seu outro na exterioridade), como também do 
tratamento teológico acerca do mundo, que deixa nascer, por meio 
de sua doutrina da creatio ex nihilo, uma abismo entre a 
causalidade efetiva, real, da natureza e causalidade fictícia de um 
deus criador (a natureza foi entendida aqui como um “grande 
mistério” da criação divina). Frente a isto, a ciência da natureza 
não conhece nenhuma influência sobrenatural sobre a natureza 
e/ou sobre-humana sobre o homem, mas apenas exemplos e fatos 
empíricos. Neste contexto, deve-se, todavia, chamar a atenção para 
o fato de que Feuerbach não era “um cientista espiritual” da 
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natureza, pois, para ele, a ciência da natureza, em contraste com a 
filosofia, não dá acesso ao todo, à totalidade, e à essência do 
homem, porque ela está baseada em campos específicos 
(unilateralidade) e em questões especializadas (reducionismo). 
Embora Feuerbach confesse que o homem é um ser nascido da 
natureza e que a preservação de sua existência pressupõe a 
natureza, parece, para ele, sem sentido falar de uma ciência da 
natureza ou uma filosofia da natureza sem o homem, sem o qual 
não provinham seres do pensamento, da fantasia, como deus, 
liberdade etc. Para Feuerbach, a natureza é “não-humana”, 
natureza externa, mas que existe para o homem, pois ela se torna 
explicável, reconhecível, na medida em que ela é apropriada pelo 
homem através de seu entendimento. 

 
Considerações Finais 

 
Enquanto em A Essência do Cristianismo a religião foi 

representada, como mostrado, como expressão da consciência 
humana, deus como projektion das qualidades sensíveis e 
espirituais do gênero humano e do homem como uma essência 
absoluta e infinita, que se eleva sobre a natureza, e precisamente 
por isto tratou-se apenas da essência do homem, ou seja, de um 
discurso antropomórfico da natureza, porque ela está submetida 
ao homem, agora, nos escritos A Essência da Religião (Das Wesen 
der Religion) (1846), Complementos e Esclarecimentos à Essência 
da Religião (Ergänzungen und Erläuterungen zum Wesen der 
Religon) (1846) e Preleções sobre a Essência da Religião 
(Vorlesungen über das Wesen der Religion) (1848), a natureza 
(Natur) é o objeto original da religião e o fundamento de todas as 
coisas. O ser, “que o homem pressupõe, com o qual ele se relaciona 
necessariamente, sem o qual nem sua existência, nem sua essência 
podem ser pensadas, este ser, meus senhores”, diz Feuerbach, “não 
é outra coisa do que a natureza, não vosso deus.” (FEUERBACH, 
1967, p. 27). Se a reflexão de Feuerbach sobre a religião em A 
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Essência do Cristianismo reduzia-se meramente ao ponto de vista 
subjetivo do sentimento, já que a divindade fora atribuída ao 
homem, agora rejeita Feuerbach a religião apenas parcialmente, 
pois ela contém, de acordo com sua concepção, uma relação 
necessária para a natureza. Correspondendo a isto, ele diz, por 
exemplo em A Essência da Religião, que é sua tarefa “defender, 
justificar, fundamentar” a religião natural “contra as explicações e 
deduções teísticas da natureza.” (FEUERBACH, 1967, p. 99). Neste 
contexto, deve ser, no entanto, ressaltado que não se trata para 
Feuerbach da religião natural (Naturreligon) em si, que, segundo 
ele, corresponde, e é para superar, à consciência infantil, pré-
consciente, pré-científica. Pelo contrário, Feuerbach se interessa 
pela religião natural, porque ela contém uma indicação decisiva 
para o significado constitutivo da natureza e testemunha, ao 
mesmo tempo, a essência objetiva do sentimento de dependência 
(Gefühl der Abhängigkeit) do homem pela natureza. A religião 
natural demonstra, por conseguinte, a relação do homem com a 
natureza; ela representa a verdade da sensibilidade, que prova que 
a natureza é a essência que abrange o homem, que o homem é uno 
com ela: nela vive, se desenvolve e morre. Assim entendido, a 
religião natural constitui para Feuerbach uma chave para o 
entendimento do homem. 

Apesar desta avaliação parcialmente positiva da religião da 
natureza, chega Feuerbach, no entanto, à conclusão de que ela não 
concebe, no fundo, a natureza real, objetiva; pelo contrário, reflete-
se também nela apenas a “verdade do homem’’, pois o homem 
religioso-natural vê nela não a natureza, como ela é realmente, 
mas a percebe tão-somente como objeto de sua fé, de sua 
veneração religiosa ou de sua imaginação. Porque a natureza 
oferece ao homem o que ele precisa, foi ela idolatrada como divina; 
a veneração (Verehrung) ou divinização (Vergötterung) da 
natureza significa, por conseguinte, a sua “antropomorfização”, 
isto é, a sua “humanização” pela religião, pois o valor, que o 
homem põe na natureza, é apenas o valor que ele atribui a si 
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mesmo, à sua própria vida. A religião da natureza tem, na verdade, 
por finalidade transformar a essência não-sagrada, não-humana, 
da natureza numa essência “sagrada”, “personificada”. Mas, assim 
como o panteísmo, Feuerbach a critica, precisamente porque ela 
faz, através dessa transformation, da natureza um deus. Em 
oposição a isso, ele não vê a natureza como algo sagrado, divino, 
isto é, como objeto religioso, tal como ela aparece na religião da 
natureza, mas, pelo contrário, como uma essência objetiva que 
existe apenas por si mesma, independentemente do homem. Como 
justificativa para este seu procedimento, pelo qual ele quer livrar a 
natureza de todas as considerações religiosas e antropológicas, vale 
a ele que a natureza é o ente que produz tudo de si e por si e, por 
conseguinte, não deve ser vista como aquilo o que ela não é, isto é, 
1. nem como divina (em forma do teísmo), 2. nem como humana 
(em forma do Idealismo). A natureza, para ele, sempre existiu, 
quer dizer, ela existe por si e tem seu sentido apenas em si mesma; 
ela é ela mesma, ou seja, nenhuma essência mística, pois por 
detrás dela não se oculta, nem se esconde nada humano, nada 
divino, nenhum absolutum transcendental ou ideal. O conceito de 
natureza designa tudo o que se mostra sensivelmente ao homem 
como fundamento e essência de sua vida; trata-se, pois, primeiro 
daquela essência (luz, ar, água, fogo, plantas, animais etc.), sem a 
qual o homem não pode nem ser pensado nem existir. A natureza 
é, assim, a pluralidade de todas as coisas e seres sensíveis que 
realmente são. Embora haja neste ponto uma certa concordância 
entre Feuerbach e Schelling, distancia-se, porém, Feuerbach de 
Schelling, pois para Feuerbach a natureza é em si e por si, mas não 
para si; ela é necessária e regida por leis próprias, sem espírito e 
sem sujeito, isto é, o independente de toda essência humana ou 
divina, o indeduzível, o que consiste por si mesmo, por assim dizer 
a essência originária, primeira e última. Assim sendo, pode-se 
dizer que 1. por um lado, a natureza existe per se (em si e por si) e 
age, em princípio, sem intencionalidade (Absicht), sem querer 
(Willen) ou saber (Wissen); ela tem seu “entendimento’’ apenas no 
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entendimento do homem e prova sua essencialidade mediante 
qualidades, conexões e relações materiais; 2. mas, por outro lado, 
para fazê-la a nós inteligível, é-nos inevitável que devamos 
empregar sobre ela analogias, expressões ou conceitos, como 
ordem, finalidade, sabedoria etc.. Aquilo que o homem acredita 
reconhecer na natureza como “entendimento”, “espírito”, que 
empresta a ela uma “teleologia”, é, portanto, apenas uma 
representação humana. Assim, no que tange a todas as 
aproximações à natureza trata-se para Feuerbach, meramente, de 
conceitos antropológicos, subjetivos, pois, na natureza, tudo 
acontece sob o fundamento da necessidade e há nela apenas forças, 
elementos e seres naturais, isto é, leis naturais, às quais a 
existência humana está submetida. Partindo da necessidade e das 
leis da natureza, Feuerbach exclui dela todos os critérios humanos 
ou “efeitos de deus” para a sua valorização e postula, com isto, a 
sua autonomia. Precisamente este postulado de Feuerbach em 
relação ao status da natureza oferece, na situação presente, pontos 
de referências para uma resistência contra toda exploração 
arbitrária e brutal da natureza a favor dos desígnios e desejos 
ilimitados do homem e, ao mesmo tempo, fornece, 
consequentemente, sugestões e contribuições para um debate 
frutífero sobre a crise ecológica atual. 
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Fenômeno religioso, crítica e 
emancipação em Karl Marx1 

 
Antonia Juliete Pereira Pinto 2 

Antonio Glaudenir Brasil Maia 3 
 
 
1 Introdução 

 
Neste artigo, tem-se a intenção de analisar a crítica da 

religião, a questão da emancipação e o reavivamento do fenômeno 
religioso a partir das leituras de Karl Marx (1818-1883). Essa 
análise do reavivamento do fenômeno religioso implica reconhecer 
certa atualidade do pensamento do autor. Com isso, o filósofo 
alemão vivenciou um período, no qual, o Estado e os cidadãos 
eram fortemente influenciados pela a religião na Alemanha, mas, 
na modernidade isso modificou.  

Acarretou-se um processo de negação da religião, em que o 
racionalismo ganhava predominância e se processava como fator 
de sentido para o mundo, restringindo a religião à esfera privada. 
Então, exigia-se a sua supressão que ocasionaria seu afastamento 

                                                 
1 Pesquisa desenvolvida no âmbito da Iniciação Cientifica, com apoio do CNPq, sob a orientação do 
professor Antonio Glaudenir Brasil Maia como parte do projeto de pesquisa O fenômeno do retorno 
da religião: discussões modernas e pós-modernas sobre o discurso religioso, realizada no Grupo de 
Pesquisa Filosofia da Religião – Gephir/CNPq, financiada pela Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (FUNCAP) do Governo do Estado do Ceará. 
2 Universidade Estadual Vale do Acaraú/Brasil; bolsista CNPq. 
3 Universidade Estadual Vale do Acaraú/Brasil; bolsista BPI/FUNCAP. 
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da esfera pública, ou seja, o homem moderno não sentia a 
necessidade de um ser superior, metafísico, que desse sentido a sua 
vida existencial, ele se via na modernidade o senhor de si. Nesse 
embate, Marx analisa a religião tanto como um fenômeno presente 
na sociedade e em termos de sua implicação com o processo 
histórico e social. Isso é abordado aqui com referência aos ensaios 
Sobre a Questão Judaica e a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel 
– Introdução. Todavia, não limitaremos a pesquisa somente nesses 
escritos de Marx, nos valendo também de comentadores e 
intérpretes do pensamento marxiano. Embora o filósofo alemão 
não tenha elaborado um ensaio descrevendo somente sobre 
a religião, sua crítica é intencionada ao Estado, ou seja, a sua 
análise tem como intuito mostrar os limites do Estado que dita sua 
igualdade e direito a liberdade ao ser humano apenas no plano 
ideal.  

A crítica em relação à religião é um modo pelo qual Marx 
buscou investigar o sistema da sociedade, como também, um 
desdobramento para se discutir a emancipação humana. É no 
fenômeno religioso que o filósofo alemão discute como a sociedade 
está organizada e como ela pode ser um fator que limita a 
efetivação da mais alta expressão de libertação humana.  

Assim, a estruturação da pesquisa está organizada em três 
momentos, a saber: Na primeira parte, examina-se no pensamento 
de Marx o que representou a emancipação política e por que ela é 
limitada explicitando a configuração da religião nesse processo. A 
partir disso, surge a crítica à Bauer por não dizer de fato o que 
realmente significou tal emancipação, para assim, argumentar qual 
a verdadeira emancipação que o homem necessita. Na segunda 
parte, a discussão se volta em explicar o sentido da emancipação 
humana e qual a exigência que Marx propõe à sua realização, para 
isso, desenvolvendo uma crítica à religião de sua época, como 
também ao Estado democrático burguês, no qual, a religião na 
ideia do autor, era produzida pelo mesmo, entendida como um 
sintoma. E descrevendo ainda, por que Marx exigia a superação da 
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religião para assim ocorrer à emancipação humana. Por fim, na 
terceira parte, a pesquisa se volta para a atualidade do fenômeno 
religioso levando em consideração as leituras críticas de Marx que 
nos levam aos seguintes questionamentos: Quais circunstâncias 
permitem pensar num reavivamento religioso na atualidade? 
Podemos pensar criticamente o retorno religioso através dos 
aspectos da crítica marxiana? Portanto, nosso propósito tem a 
pretensão de contribuir para se pensar à problemática da crítica da 
religião em Marx, sua concepção de emancipação e destacar que a 
leitura crítica do fenômeno do religioso tem ainda uma presença 
importante em seu pensamento. 

 
2  Os limites da emancipação política e a necessidade da 
emancipação humana 

 
No país da Alemanha por volta da modernidade, um homem 

chamado Karl Marx descreveu um ensaio intitulado Sobre a 
Questão Judaica, nele discutiu sobre a temática da emancipação 
política e da emancipação humana que trouxe para a época até os 
dias de hoje uma maneira crítica de olhar para a vida em 
sociedade. Nesse sentido, o filósofo alemão discutiu como se deu o 
processo da emancipação política, ou seja, como se consolidou o 
Estado moderno que tem uma democracia burguesa e, a partir 
disso, ele analisa se tal processo realmente permite uma realização 
dos direitos humanos de fato, se realmente foi capaz de efetivar a 
liberdade plena.  

Essa análise do texto começou a partir de uma crítica a 
Bruno Bauer4, que pensava para realização da emancipação 

                                                 
4 “Bruno Bauer (1809-1882) foi um teólogo alemão de forte influência hegeliana. Ele estudou 
Teologia com Hegel pouco antes da morte deste, após a qual foi nomeado, em 1834, professor na 
Universidade de Berlin. Em virtude de sua formação, Bauer dedicava-se às questões concernentes ao 
campo da religião, debatendo sobre a veracidade histórica dos evangelhos e sobre a vida de Jesus. 
Contudo, suas ideias teológicas tinham implicações políticas o que o permitiu posicionar-se ante as 
questões de seu tempo, como, por exemplo, a relação entre Estado e religião, entre cidadão e homem 
religioso etc. Suas incursões no campo da política possibilitaram-lhe desenvolver um criticismo 
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política se via necessário à superação da religião, em que, 
desprendida do Estado, ela imediatamente se excluiria, ou seja, 
para a ocorrência da liberdade política deveria acarretar a 
superação total da religião. Assim, Bauer discutia que, para a 
efetivação da emancipação política era preciso que o homem, em 
geral, abandonasse, abolisse de seu cotidiano a religião. Visto que, 
para o homem conseguir emancipar-se politicamente deveria 
renunciar a sua consciência religiosa já que almejava um Estado 
secular. 

No entanto, Marx observou que Bauer se confundiu ao 
analisar essas questões, devido ao fato de permanecer no âmbito 
meramente teológico, isto é, ele requeria a suplantação da religião 
para realizar-se a emancipação política, pensava que a religião 
deveria ser superada para então, o Estado se secularizar e 
consequentemente o homem conseguir ser cidadão. Essa exigência, 
na verdade, se tornaria precisa somente para a liberdade humana, 
visto que, em outros países a liberdade política já tinha se efetivado 
e a religião se encontrava na vida cotidiana dos indivíduos de 
forma particular. Por isso, o equívoco de Bauer não foi perceber a 
diferença entre emancipação política e humana. Marx diz: 

 
Bauer incorre em contradições por não alçar a questão a esse 
nível. Ele impõe condições que não estão fundadas na essência 
da emancipação política mesma. Ele levanta perguntas que não 
estão contidas na tarefa que se propôs e resolve problemas que 
deixam o seu questionamento sem resposta. Bauer diz sobre os 
adversários da emancipação dos judeus que: “Seu único erro foi 
presumirem que o Estado cristão é o único verdadeiro e não o 
submeterem à mesma crítica com que contemplaram o 
judaísmo” (p.3); diante disso, vemos o erro de Bauer no fato de 
submeter à crítica tão somente o “Estado cristão”, mas não o 
“Estado como tal”, no fato de não investigar a relação entre 
emancipação política e emancipação humana e, em consequência, 

                                                                                                      
radical baseado na destruição das crenças religiosas, isto é, na tentativa de demonstrar o absurdo de 
toda forma de religião. A religião nada mais é do que a relação da consciência consigo mesma” 
(MAIA, OLIVEIRA, 2014, p.89). 
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de impor condições que só se explicam a partir da confusão 
acrítica da emancipação política com a emancipação humana 
geral (MARX, 2010, p.36). 

 
Bauer acreditava que a emancipação política existiria se a 

religião não existisse, da mesma maneira, se a religião existisse a 
emancipação política não e vice versa. Só que isso não é necessário, 
pois, tal liberdade apenas transfere a religião para um plano 
privado e não a exclui, ele também não faz nenhuma crítica ao 
Estado enquanto tal. Essa era a repulsa de Marx, por não elaborar 
uma crítica ao Estado político da Alemanha, apenas debatia o 
Estado enquanto vinculado à religião. E o Estado ao mesmo tempo 
em que se processa Estado burguês é o mantedor das 
desigualdades. Nesse sentido, Marx deixa evidente que as ideias de 
Bauer à questão judaica permanecem limitadas no âmbito 
teológico. Então, a crítica do filósofo alemão é dirigida ao Estado 
como tal.  

Percebemos então que, o problema é do capitalismo e não do 
judaísmo. Apenas na Alemanha o Estado era teológico, pois, nos 
estados norte-americanos os órgãos estatais se encontravam 
seculares, isto é, não se processava teológico, ele era um Estado 
laico, político, desvinculado da religião. Com isso, a ocorrência da 
emancipação política de fato não necessita precisamente a 
superação da religião, logo, o que realmente efetua-se é o Estado se 
torna secular separando-se da religião. Um exemplo que Marx dar 
é, que nos Estados Unidos não tinha uma religião do Estado, em 
suas palavras: 

 
Os estados livres norte-americanos – ao menos em uma parte 
deles – foram o único lugar em que a questão judaica perdeu seu 
sentido teológico e se tornou uma questão judaica realmente 
secular. Só onde o Estado político existe em sua forma 
plenamente desenvolvida, a relação do judeu, e de modo geral do 
homem religioso, com o Estado político, ou seja, a relação entre a 
religião e o Estado, pode emergir em sua peculiaridade, em sua 
pureza. A crítica a essa relação deixa de ser uma crítica teológica 
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no momento em que o Estado deixa de comportar-se 
teologicamente para com a religião, no momento em que ele se 
comporta como Estado, isto é, politicamente, para com a religião. 
A crítica transforma-se, então, em crítica ao Estado político. 
Justamente no ponto em que a questão deixa de ser teológica, a 
crítica de Bauer deixa de ser crítica (MARX, 2010, p.37).    

 
O Estado emancipado politicamente é um governo laico que 

não elimina a religião, ela apenas a transfere para um âmbito 
privado como assegura Marx (2010, p.41) “o homem se emancipa 
politicamente da religião, banindo-a do direito público para o 
direito privado”. Então, significa apenas a liberdade jurídica, da 
burguesia e não da humanidade. Mesmo com essas limitações ela 
se apresenta um progresso humano, entretanto, vejamos 
claramente que tal emancipação não liberta o homem plenamente, 
não liquida as desigualdades do Estado, as diferenças sociais, como 
também, “não produz a liberdade e a igualdade efetiva entre 
homens, ela representa a liberdade do Estado frente à religião” 
(SOUSA, DOMINGUES, 2012, p.72). Bem como, “a elevação política 
do homem acima da religião compartilha de todos os defeitos e de 
todas as vantagens de qualquer elevação política” (MARX, 2010, 
p.39). Não esta isenta de desigualdades, nem representa o Estado 
verdadeiro, visto que, não realizou a igualdade real entre os 
homens.  

Ademais, no Estado laico o indivíduo tende a uma vida 
dupla, isto é, de um lado se apresenta procedendo na sociedade 
burguesa, sendo uma pessoa individualista de interesses 
particulares e egoístas, de outra maneira, procedendo como 
cidadão, uma pessoa coletiva e comunitária. Ou seja, o indivíduo 
por via do Estado se torna cidadão e por via da sociedade, um 
religioso, um burguês. Dessa forma, o homem não se encontra 
livre por completo em comparação com a religião, não é 
autossuficiente, na verdade, a autonomia humana é que representa 
a liberdade verdadeira. Descreve Marx: 
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A emancipação política em relação à religião não é a 
emancipação já efetuada, isenta de contradições, em relação à 
religião, porque a emancipação política ainda não constitui o 
modo já efetuado, isento de contradições, da emancipação 
humana (MARX, 2010, p. 38). 

  
Analisamos então que, é limitada a emancipação política por 

motivos de garantir a autonomia do Estado sem carecer libertar o 
homem, por isso, ela não supera a religião, nem ao menos tenta 
anula-la. Representa o Estado secular tirando de sena a religião do 
governo, transferindo para a sociedade burguesa, isto é, a 
liberdade política não põe fim à contradição, é a própria 
contradição, uma vez que, compartilha da desigualdade, divisão da 
sociedade em Estado e sociedade, como também, divisão do 
homem em cidadão e burguês. Aliás, o Estado é perfeito, justo no 
plano ideal, dado que, na sociedade de fato encontra a realidade do 
indivíduo, em que analisamos as desigualdades sociais, a 
valorização maior aos bens materiais e a valorização dos próprios 
interesses.  

Contudo, a liberdade que garante a igualdade aos homens é 
aquela que mostra a sua essência genérica, um ser por si mesmo, 
que atua, confirmar-se no seu ser, em seu saber, aquele que, não 
busca objetos fora de si, essa é a chamada emancipação humana a 
que Marx indagou na modernidade, que mostrou tamanha 
importância e necessária para a vida humana. Na leitura do 
filósofo alemão, a crítica da emancipação política em relação à 
religião modificou-se na relação da liberdade política com a 
emancipação humana.  

Portanto, a liberdade do Estado tornando-o laico, faz ainda o 
homem conviver numa desigualdade social, faz dele um membro 
da sociedade burguesa com o qual busca a necessidade do proveito 
próprio, a emancipação política representou, assim, a revolução da 
sociedade burguesa, não podendo emancipar a humanidade já que 
não supera a sociedade de classes e se expressa com interesses 
individuais. Por isso, Marx discutiu por uma organização de 
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sociedade que superasse o capitalismo e tudo que fazia do homem 
submisso e desigual perante outros homens, ele exigia necessária 
revolução que modificasse as bases profanas da sociedade e 
conduziria a humanidade a sua emancipação plena.  
 
3  Emancipação humana e a crítica da religião em Marx 
 

Ao tratar a religião na Alemanha da modernidade, Marx 
observou que não era um assunto de importância somente 
metafísico, algo mais se estendia em tal questão. Nessa observação, 
descobriu que a religião era de assunto também político e social, no 
qual ela é um sintoma do Estado burguês, tendo o efeito de 
impedir a realização da emancipação humana. No entanto, não só 
a religião por si impede tal emancipação. A persistência de 
condições materiais da sociedade e do capitalismo são outros 
motivos. Porque, na sociedade capitalista se encontram os fatores 
de propriedade privada, egoísmo e particularidades que acarretam 
a desigualdade entre homens.  

 
A religião é um sintoma da sociedade, ou seja, compreendendo 
criticamente a religião, compreende-se o modo como a sociedade 
está organizada. Se uma das questões centrais de sua filosofia é a 
realização da emancipação humana e se esta somente é atingida 
mediante a superação das estruturas sociais criadas pelo 
capitalismo moderno, uma problematização da religião torna-se 
necessária para compreendermos como essa sociedade se 
ordena. Não significa que a religião seja uma expressão fiel, 
objetiva, direta, da sociedade. Ela, na verdade, expressa os 
limites dessa sociedade de modo indireto, por meio de seu 
discurso, lamentos e desejos dos indivíduos que nela tomam 
parte (MAIA, OLIVEIRA, 2017, p. 91).  

 
Nesse sentido, a crítica da religião feita pelo filósofo alemão 

dirige-se diretamente a uma crítica severa ao Estado, pois é este 
quem a produz, ou seja, ela é um reflexo da ineficiência do Estado 
burguês, é uma justificativa encontrada pelo homem para 
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amenizar seus sofrimentos que são causados pelo o Estado. Assim, 
“a religião tem como função distrair os oprimidos da realidade de 
sua opressão, enquanto os explorados, ou seja, a classe operária 
acredita que seus sofrimentos lhe garantem liberdade e felicidade 
no futuro” (SANTOS, 2008, p.52). A religião é um abrigo, um 
refúgio posto que o Estado não responda as necessidades humanas, 
no caso, os sentimentos de angústia, a falta de sentido existencial, 
dentre outros.  

Apesar disso, a religião é um empecilho que faz o individuo 
se portar de modo anestesiado que o impede de ter consciência de 
sua verdadeira condição, fazendo-o adiar a solução dos seus reais 
problemas desse mundo o induzindo a se importar somente com 
um mundo fantasioso. Por isso, ao mesmo tempo em que a religião 
é um consolo para o individuo que se encontra numa sociedade de 
incertezas, um acolhimento a fazer o homem suportar seus males, 
as desigualdades sociais e exploração, ela é também um 
entorpecente, que deixa o drogado em meio as suas dificuldades 
sociais. Um exemplo disso é o homem preocupado com uma vida 
celestial, acarretando na não preocupação da vida empírica, social, 
ou seja, a religião, portanto, cria no homem “uma consciência 
invertida do mundo” (MARX, 2013, p.151).  

No ensaio Crítica da Filosofia do Direito de Hegel – 
Introdução, Marx argumenta que a religião é o grito da criatura 
oprimida, fator esse, da ineficácia do Estado, no qual, a vida 
humana torna-se tolerável e suportável. À vista disso, quando o 
homem reza, ora, demonstra de modo indireto que está 
desvelando a sociedade material, acusando que o Estado não 
garante sua liberdade. A religião é um ópio, impedindo o homem 
de ver a realidade em que se encontra e o paralisa. Nas palavras do 
próprio Marx “a religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo 
de um mundo sem coração, assim como o espírito de estados de 
coisas embrutecidas. Ela é o ópio do povo” (MARX, 2010, p. 151).  

O homem se destina para a religião na esperança de 
encontrar a felicidade, mas, essa ideia não é a solução dos seus 
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problemas. A religião apenas o adormece, impedindo o de viver a 
sua vida real. Esses efeitos que a religião causa, principalmente se 
mostrando um ópio, faz com que o homem esqueça os problemas 
sociais, remetendo a uma divindade (Deus), na crença de uma vida 
melhor depois da morte. Na verdade, ela é ilusória, não resolve 
esses problemas da sociedade burguesa, alias, só repassa ao 
individuo uma felicidade ideológica, conforme Santos (2008, p.45):  

 
Assim, a religião é [...] um instrumento que não permite que os 
homens tomem consciência de sua verdadeira situação, fazendo 
com que estes passem a se preocupar basicamente com o outro 
mundo (o céu, o paraíso, o inferno, etc.) e encarem a opressão e 
exploração pelas as quais passam aqui neste mundo (terra), 
como algo natural, vontade divina, pagamento dos pecados 
anteriores, expiação que é necessária para se alcançar o reino de 
Deus e não como fruto de um processo histórico-social. 

 
Segundo Marx, a religião induz ao homem uma crença em 

um ser superior, na ideia de ser ele perfeito, onipotente, um 
salvador, ou seja, ela é alienante, apenas projeção própria do 
sujeito, “o homem faz a religião, a religião não faz o homem” 
(MARX, 2013, p.151), ela é o modo pelo qual o homem mostra sua 
autoconsciência, sentimentos, lamentos e desejos sem perceberem. 

Assim, o que ocorre na alienação religiosa é que o homem 
projeta sua vida terrena em um plano metafísico que consiste 
numa vida utópica e isso para Marx é uma ilusão. Descreve Silva 
(2010, p. 117), “Toda religião é sempre uma invenção de seres 
humanos em determinado momento histórico”. No entanto, a 
alienação religiosa está entre outras formas alienadoras, nas 
leituras do filósofo alemão, o homem não só se aliena através da 
religião, ele estranha a si, sua atividade econômica em mercadoria 
do capital, do dinheiro, fazendo dos seus produtos objetos 
independente em que sua relação com eles se torna exploradora.  

 Contudo, o objetivo de Marx, quando argumentava que a 
vida social estava alienada, era para mostrar a necessidade de uma 
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revolução radical que transformasse a sociedade e com a qual 
fizesse o homem retornar a si, com a intenção de superar qualquer 
forma que ocasionasse alienação e estranhamento. Tal revolução 
tinha o propósito de consistir na emancipação humana. Mas, a sua 
efetivação não seria nada fácil resolver, Marx percebeu que eram 
necessários à superação do Estado burguês e dos seus sintomas, no 
caso a religião. Pois esses fatores alienavam os homens, fazendo-os 
acreditar que a condição miserável em que conviviam era 
necessária para chegar ao reino dos céus e ainda, que a sua 
condição de vida era normal, necessária para terem uma vida 
melhor. Ademais, quando Marx descreveu sobre a crítica da 
religião, sua intenção era a sua desmistificação que consistia num 
caráter emancipatório, em outras palavras, o propósito da crítica 
marxiana era a libertação das desilusões, das quimeras.   

A questão da emancipação humana era indispensável para a 
humanidade na ideia de Marx, sua crítica à religião, a situação da 
realidade social é devido ao fato de mover o homem a uma 
existência de ilusões, de alienações e fantasias. Dessa maneira, 
observou que, para se realizar a emancipação, a humanidade 
deveria se libertar da religião, para isso, era necessário libertar da 
vivência que o levava a querê-la. 

Com isso, era preciso primeiramente cessar com o mundo 
que o homem carecia de religião, era necessário abolir as bases 
profanas que fazia dela fundamental. Para Marx, o homem 
moderno buscava a religião, porque o Estado não respondia suas 
aflições e assim surgia como forma de acalanto, um modo de 
confortar e consolar o ser humano. Visto isso, era preciso uma 
transformação da que é capitalista, para a efetivação da 
emancipação humana, uma transformação da sociedade injusta, 
para outra forma de sociedade justa. Em outro modo de sociedade 
a emancipação humana seria um fato concreto e real. 

 
A emancipação humana só estará plenamente realizada quando 
o homem individual real tiver recuperado para si o cidadão 
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abstrato e se tornado ente genérico na qualidade de homem 
individual na sua vida empírica, no seu trabalho individual, nas 
suas relações individuais, quando o homem tiver reconhecido e 
organizado “forces propres” [forças próprias] como forças 
sociais e, em consequência, não mais separar de si mesmo a 
força social na forma da força política (MARX, 2010, p.54). 

 
A emancipação humana se insere numa existência social em 

que a humanidade toma consciência de si, da responsabilidade dos 
seus atos, transformações, mudanças e aprende a encarar seus 
problemas de frente, dentro de sua experiência de vida na 
sociedade. Marx acredita na emancipação humana que representa 
a liberdade plena, completa e universal do homem. Ainda, 
simboliza a criação de uma associação digna da condição humana, 
que reflete emancipar totalmente a humanidade se diferenciando 
da emancipação política. 

A classe revolucionária que tem a condição de emancipar 
todos os demais é o proletariado, visto que para Marx, tal classe 
tem a força de conduzir e negar a propriedade privada, os direitos 
políticos burgueses de interesses egoístas. A classe operária tem o 
princípio da coletividade, seus sofrimentos são universais, são 
sofredores dos limites da emancipação política. Assim, a 
emancipação humana pode ser conduzida somente pelo o 
proletariado:  

 
Na formação de uma classe com grilhões radicais, de uma classe 
da sociedade civil que não seja uma classe da sociedade civil, de 
um estamento que seja a dissolução de todos os estamentos, de 
uma esfera que possua um caráter universal mediante seus 
sofrimentos universais e que não reivindique nenhum direito 
particular porque contra ela não possa exigir um título histórico, 
mas apenas o título humano, que não se encontre numa 
oposição unilateral às consequências, mas numa oposição 
abrangente aos pressupostos do sistema político alemão; uma 
esfera, por fim, que não pode se emancipar sem se emancipar de 
todas as outras esferas da sociedade e, com isso, sem emancipar 
todas essas esferas – uma esfera que é, numa palavra, a perda 
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total da humanidade e que, portanto, só pode ganhar a si mesma 
por um reganho total do homem. Tal dissolução da sociedade, 
como um estamento particular, é o proletariado (MARX, 2013, 
p.162). 

 
Nesse sentido, o proletariado tem a condição de sair do 

trabalho explorado, do que produz a alienação. Na interpretação de 
Marx, emancipar-se humanamente consiste na transformação do 
homem em ente genérico, um ser por si mesmo, na mudança do 
homem, no qual, ele busca sua própria essência. Diferentemente 
oposta da sociedade burguesa, na qual, a vida genérica é 
imaginária, irreal, ou melhor, essa sociedade é desigual, que 
valoriza o dinheiro no lugar da importância com o outro ser, onde 
vemos opressões e explorações. Assevera o filósofo: 

 
O homem é um ser genérico (Gattungswesen), não somente 
quando prática e teoricamente faz do gênero, tanto do seu 
próprio quanto do restante das coisas, o seu objeto, mas também 
– e isto é somente uma outra expressão da mesma coisa – 
quando se relaciona consigo mesmo como [com] o gênero vivo, 
presente, quando se relaciona consigo mesmo como [com] um 
ser universal, [e] por isso livre (MARX, 2004, p.83). 

 
Para Marx, o cidadão abstrato é o mesmo homem social com 

a diferença que não se remete para alienação, tanto quanto para o 
estranhamento, pois, “toda emancipação é redução do mundo 
humano e suas relações ao próprio homem” (MARX, 2010, p.54). 
Contudo podemos analisar que, a crítica marxiana sobre a religião 
tinha como intenção o desenvolvimento da emancipação humana 
que, por sua vez, tem o objetivo de resgatar o homem, um 
indivíduo enquanto ser político, no qual, o ato do trabalho seja 
realmente atividades e relações humanas em que se tornam fins 
em si mesmos, transformando o trabalho numa necessidade 
básica. 

Portanto, Marx tinha a intenção de desvelar as condições que 
aprisionava o homem em ilusões e a partir disso encontrar 
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caminho para supera-las. Sua intenção com a emancipação 
humana era o homem ser autônomo, concretamente livre, no qual, 
ele possa girar em torno de se. Assim, é evidente a importância 
dessa emancipação para o autor, pois, está voltada na liberdade 
plena do homem.  

  
4  O fenômeno religioso e a crítica marxiana  
 

A emancipação humana para Marx é essencial, pois, significa 
a libertação das ilusões e alienações, no qual, a religião é um dos 
fatores que impedem a efetivação dessa liberdade, visto que, ela é 
um processo da insuficiência do Estado, da democracia burguesa, 
que não supre as necessidades humanas, que estranha o homem 
da sua essência. Assim, Marx exigia a superação do Estado burguês 
e consequentemente da religião para o homem libertar das 
amarras que ele mesmo se colocava.  

Entretanto, podemos perceber que na atualidade a religião 
ainda existe, ou seja, continua participando da vida humana, sendo 
assim, não foi exterminada apesar de tantas críticas dirigidas a ela 
na modernidade. A religião na época apenas transferiu-se para um 
plano privado, que significa não consistir no fio organizador e 
condutor da sociedade. Apesar de que ainda se apresenta como 
busca de sentido para vida no decorrer dos tempos, se adaptando 
ao mundo globalizado.  

Por esta razão, na contemporaneidade percebe-se um 
reavivamento do fenômeno religioso. Um fenômeno marcado pela 
pluralidade de religiosidades que o homem já não se ver mais 
obrigado a seguir somente a instituição religiosa, um exemplo 
disso, as pessoas começam acreditar em Deus, a serem religiosas 
sem precisar está vinculada alguma instituição determinada. Nesse 
sentido, essa ocorrência pode ser entendida devido ao fato que, “a 
revitalização da religião coincide com o abandono da noção de 
fundamento e da perda da capacidade de atribuir total sentido à 
existência por parte da Filosofia e do pensamento crítico em geral, 
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isto é, a religião se torna o refúgio para tal busca de sentido e de 
fundamentação” (MAIA, 2015, p.302). A religião pode ser 
compreendida como um refúgio, buscado para a felicidade e 
conforto.  

Apesar disso, com a sociedade globalizada, a religião não se 
coloca somente como instituição, ou seja, como organizadora da 
sociedade, um determinado grupo que ditava o que era certo ou 
errado, todavia, ela se diversifica conforme a cada busca dos 
indivíduos, pois, a sociedade atual é composta com maneiras de 
vidas diversos, diferentes pensamentos e culturas. E a religião 
nesse decorrer vai se enquadrando as necessidades humanas, 
voltado as suas aflições, as suas carências.  

Na atualidade percebe-se que o reavivamento do fenômeno 
religioso tem uma presença intensificada, que não mais se 
restringe a esfera privada. Então, nos indagamos o que acarretou 
para haver esse retorno do fenômeno religioso? Poderemos 
encontrar as respostas nas próprias analises de Marx a respeito da 
religião, ou seja, podemos analisar que tal retorno religioso pode 
ser entendido a partir da ideia de Marx a respeito da religião e 
como nos assegura Oliveira (2017), que trabalha o fenômeno 
religioso apoiado na teoria do estranhamento do filósofo alemão. 
Com base nisso, tal retorno é analisado através das condições 
estruturais do mundo social, onde se encontra a base da religião.  

Nesse sentido, para Marx, o estranhamento5, alienação 
humana ocasionada através da religião, como também, ocorrido 
através da política, do trabalho capitalista, faz o homem não se 
reconhecer, ou seja, se diferencia da sua própria essência, 
ocasionando num ser fora de si, que no lugar de se dominar o que 
domina é uma força estranha, no casso, esse processo são relações 
                                                 
5 “O estranhamento, por conseguinte, é o momento em que os produtos da ação humana se tornam 
alheios, isolados, hostis aos próprios homens, seus produtores, do mesmo modo em que a própria 
atividade figura-se estranha ao trabalhador, isolando-o, como consequência, da natureza a partir da 
qual produz, e dos demais homens, com quem se relaciona no ato da produção e usufruto dos 
produtos, por isso que o estranhamento aparece como uma insuficiência no reconhecimento de si 
mesmo, por parte do ser humano, e no reconhecimento do  ser social” ( OLIVEIRA, 2017, p.117). 
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ideológicas existentes que se encontra fora dele. Como nos afirma 
Oliveira: 

 
O estranhamento impede o homem de compreender o 
significado onto - genético de sua própria existência, isto é, a sua 
constituição como ato que depende exclusivamente de si, como 
auto - constituição. Isso abre espaço para a entrada do elemento 
místico, religioso, em sua consciência. Assim, nossa época, 
marcada pelo estranhamento, é a época da consciência mítico – 
religiosa, mesmo que o homem viva em um mundo secularizado, 
cientificado, tecnificado. É a consciência própria do mundo 
humano fragmentado, dividido. Nesse sentido, o fenômeno 
religioso encontra o seu suporte, o essencial da sua força, no 
mundo social e político. É a ação dos homens, no modo próprio 
da existência social, que põe em causa o seu retorno (OLIVEIRA, 
2017, p. 118).  

 
No atual cenário em que vivemos, a religião tem ainda uma 

presença forte na vida do ser humano, na vida social do mesmo, na 
verdade, ela nunca deixou de estar presente, visto que, suas 
manifestações principais tinham deixado de ser a frequência de 
uma igreja passando a uma expressão individualizada, mais 
pessoal. O que acontece é que a religião mudou seu papel na 
sociedade e sua relação para com o outro.  

Porém, o processo religioso reproduz as condições de 
alienação que fazem o humano se pôr para fora dele, se 
exteriorizando e fazem o indivíduo estranhar-se, perder a si, que 
Marx julgava em sua época, devido ao fato que, o homem não se vê 
como um ser criador, que se autodetermina, o seu próprio dono, 
que suas atividades são colocadas acima deles, superiores por conta 
do capital, acarretando um estranhamento que faz afastar-se, 
tornando-se alheio a ele. Em seguimento, a sociedade atual ainda 
parece afrontar o humano, ocasionando sentimento de 
desproteção, solidão, fazendo-o buscar na religião como em outros 
princípios, soluções, respostas, conformação para a vida que se 
mostra a cada dia mais hostil.  
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Marx em sua época trabalhou sobre o estranhamento, 
segundo ele, tal questão é ocasionado através da sociedade 
burguesa que valoriza mais as produções materiais do que ao 
próprio sujeito, os objetos são mais valiosos, sobrepondo a vida 
humana, apesar de serem produtos do trabalho deste, se torna 
com o estranhamento o determinador do homem já que esse não 
consegue dominar seus produtos sociais. Essa ocorrência ocasiona 
num indivíduo um estado que o faz submisso, esvaziado, fora dele, 
dando entrada à religião, isto é, tal condição do estranhamento 
possibilita o retorno do fenômeno religioso. 

 
O estranhamento sócio-político do homem gera, por sua vez, o 
estranhamento religioso, que se caracteriza pela mistificação da 
existência, fazendo das produções materiais e espirituais dos 
seres humanos, uma potência ideológica, uma força 
independente da vida social, que exerce domínio sobre os 
homens. O estranhamento religioso é, desse modo, a 
representação, a expressão, do impiedoso modo desumano ao 
qual a vida social se resume, a saber, a expropriação e exploração 
do trabalho e a sujeição política (OLIVEIRA, 2017, p. 118). 

  
Por conseguinte, o reavivamento do fenômeno religioso pode 

ser analisado a partir do estranhamento que ainda assola o 
humano já que discutimos quão a religião é uma forma de 
conformação que faz o individuo se tranquilizar na presença de 
condições desprezíveis, miseráveis da sociedade burguesa, ela 
resulta da fraqueza, da carência humana frente ao mundo 
estranhado. Nisso, o homem atual traz consigo sentimentos de 
medo, da falta de sentido existencial, impulsionando aos 
sentimentos religiosos que, nas leituras de Marx e que Oliveira6 
reexamina é, esses sentimentos religiosos são um desejo 
inconsciente para a superação do mundo que lhe angustia, de um 
mundo que se encontra estranhado. A busca pelo o sagrado é na 
                                                 
6 Cf. OLIVEIRA, R. A. Secularização e Retorno do Religioso: considerações a partir da teoria do 
estranhamento em Marx. 2017. 
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verdade a busca por soluções, por uma existência mais digna e 
justa, isto é, a existência da religião é devido à insuficiência do 
Estado. Segundo Oliveira: 

  
[...] É na insuficiência do Estado, bem como nas condições 
inumanas da produção da vida efetiva, que se encontram as 
raízes da religião [...] Se o homem estranha sua consciência, seu 
espírito, na religião e se esta continua a existir vigorosamente na 
sociedade, é porque o estado não é verdadeiramente em Estado 
e, assim, não pode efetivar-se como instancia realizadora da 
liberdade humana (OLIVEIRA, 2017, p. 113). 

  
Portanto, o fenômeno religioso visto na atualidade percebe-

se bastante presente na vida humana, tanto quanto de modo 
particular e social, não se percebe a superação da religião como na 
modernidade pretendiam os seus críticos. Assim, como discutido 
acima, seu reavivamento está ligado às condições estruturais, 
materiais do mundo social e que a crítica de Marx tem um papel 
fundamental na interpretação de tal fenômeno, pois, suas analises 
é de suma importância e intransponível para o assunto do 
fenômeno religioso, como também, sobre a questão da 
emancipação. 
  
Considerações Finais 
 

A análise feita até aqui permite asseverar que a crítica da 
religião discutida por Marx é um meio de desvendar as condições 
existentes na sociedade moderna, na qual, a sua crítica se volta 
diretamente para a política burguesa e a economia. Pois, a religião 
é produzida no mundo profano já que o Estado burguês é limitado, 
egoísta, que não resolve e nem tenta suprir as necessidades 
humanas, com isso, entra nesse contexto a religião como forma de 
compensar suas necessidades. Só que, a busca pela religião 
também acarreta o homem estranhar sua existência, colocando sua 
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essência em outro ser, que se encontra transcendente e 
extramundano. 

Visto isso, Marx é moderno e por isso não visualizou o 
processo do retorno do fenômeno religioso, esse processo faz parte 
da atualidade, mas, sua teoria sobre a questão do estranhamento 
se coloca atual, isto é, parece ser na atualidade um condicionante 
para o homem voltar-se a religião. Uma vez que, o estranhamento 
religioso demonstra o quanto à sociedade é desumana, 
exploradora, fazendo do indivíduo submisso. A religião ainda 
desenvolve o que o filósofo alemão discutia na época, sendo assim, 
uma espécie de conformismo e um meio que fazem do homem 
aceitarem sua condição de vida miserável e desprezível. 

Então podemos perceber que, o homem contemporâneo se 
mostra com sentimentos de medo, desamparado, que ate agora 
não apreendeu o sentido de sua vida existencial, que na religião ou 
nas religiosidades busca superar seus anseios, angústias, superar o 
mundo estranhado e alienado. Busca em Deus, em divindades 
consolo deste mundo que o afligem, que ainda se encontra hostil. 
Podemos analisar também que este mesmo homem continua numa 
sociedade burguesa, capitalista, no qual, seus produtos materiais o 
sobrepõem, acarretando o seu estranhamento e a sua produção 
material, deixando-se dominar pela a exploração do capitalismo e 
da sociedade burguesa. Tal homem somente atingiu a liberdade 
política, pois, a emancipação humana se encontra ainda em plano 
ideal. 

Com isso, é verossímil7 pensar no fenômeno do retorno 
religioso na atualidade a partir da crítica da religião analisada por 
Marx na modernidade, no entanto, não significa dizer que ela 
continua a mesma com a qual o filósofo alemão se deparou na 

                                                 
7 Não queremos neste trabalho discutir que a religião deva ser extinta, nem pretendemos se apoiar 
em fundamentos absolutos, longe disso. A análise tem o intuito de mostrar a crítica da religião em 
Marx, o sentido da emancipação humana e descrever por meio de autores aspectos que afetaram um 
retorno religioso na contemporaneidade. Até pelas análises da crítica de Marx a religião na 
modernidade, discutir também tal retorno.  
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modernidade. Pois, com o decorrer do tempo tudo se modifica, 
passando por processos e por isso, a religião não esta exclusa disso. 
Na verdade, ela se encontra na atualidade diversificada, diferente 
em seu modo de se processar e se expressar8, ou seja, se encontra 
religiosidades e não apenas instituições.  

Como também, modificou-se o modo de pensar 
fundamentalmente, de forma absoluta. Percebe-se que não tem 
mais razão suficiente para afirmar ou negar algo com veemência. 
Nesse caso, o homem se afastou mais das instituições, porém, não 
abandonou a religião por completo. Nas leituras de Marx, a busca 
pela religião é devido aos limites do Estado, que não responde as 
aflições, as carências humanas já que ela entendida como sintoma 
da sociedade, um refugio que consola o individuo da vida hostil.  

Portanto, Karl Marx pode aqui ser colocado em um quadro 
teórico no qual são levados em consideração elementos religiosos 
inerentes à própria época em que se encontrava. E, por isso, não se 
pretendeu indicar quaisquer limites de sua crítica ao fenômeno 
religioso que também pode ser avaliado por prismas diversos na 
Filosofia. O quadro teórico de Marx não foi aqui pensado em seu 
tempo cronológico, mas como sua postura filosófica que, embora 
em um cenário diverso, ainda contribui para a leitura de tal 
questão. Temas como religião, emancipação e o próprio papel da 
crítica filosófica devem ser retomados e revisados sempre o que, 
em certa medida, ultrapassam os horizontes da leitura que Marx 
nos legou.  
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Replicadores, Genes e Memes:  
A Religião como Vírus da Mente em 

Richard Dawkins 
 

Maxwell Morais de Lima Filho1 
 
 

O milagre não é dar vida ao corpo extinto, 
Ou luz ao cego, ou eloquência ao mudo 
Nem mudar água pura em vinho tinto 

O milagre é acreditarem nisso tudo! 
Mário Quintana 

 
1 A Semente que Vingou 

 
O zoólogo Clinton Richard Dawkins inicia o seu livro O Gene 

Egoísta afirmando que só quando uma espécie conhece o porquê 
de sua existência é que se chega à maturidade intelectual do 
planeta. No caso da Terra, passaram-se bilhões de anos até que 
Charles Robert Darwin descobrisse o real motivo de nossa 
presença planetária. Dawkins pertence à linhagem de pensamento 
darwinista, mas não podemos esquecer que a sua concepção é uma 
descendente que sofreu modificações, distando em mais de um 
século da proposta delineada n’A Origem das Espécies. Ademais, 
por ser um ardente defensor do progresso evolutivo, supomos que 
Dawkins assumiria sem constrangimentos que a paisagem d’O 
                                                 
1 Universidade Federal de Alagoas/Brasil 
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Gene Egoísta é mais verdadeira, mais completa e superior em 
relação ao panorama original desvelado na obra magna de 
Darwin2. Não é ocioso registrarmos que isso não é consensual, 
nem que haja progresso evolutivo, nem que a visão contida no 
livro do biólogo queniano3 seja superior ao horizonte teórico 
desvelado pelo naturalista inglês. 

A visão do paleontólogo norte-americano Stephen Jay Gould, 
por exemplo, diverge em muitos pontos cruciais da que é advogada 
por Dawkins, e uma dessas discordâncias diz respeito ao progresso 
evolutivo, assumida por este último e negada por aquele. Nesse 
quesito, Gould (2001, pp. 192-3) é bastante enfático quando 
pondera que  

 
A seleção natural só fala de “adaptação a ambientes locais em 
mudança”; o cenário não inclui qualquer declaração sobre 
progresso – nem uma afirmação desse tipo poderia ser deduzida 
do princípio da seleção natural. O mamute peludo não é um 
elefante cosmicamente melhor ou superior de um modo geral. 
Seu único “aperfeiçoamento” é inteiramente local; ele se sai 
melhor em climas frios (mas o seu ancestral com pouquíssimos 
pelos permanece superior em climas mais quentes). A seleção 
natural só pode produzir a adaptação a ambientes 
imediatamente próximos (e em mudança).  

 
Dawkins (2005e, p. 370) não deixa por menos e carrega com 

fortes tintas a sua réplica, afirmando que a crítica de Gould, apesar 
de válida para o antropocentrismo, é completamente inócua para a 
sua ideia de progresso evolutivo “adaptacionista”:  

                                                 
2Para Dawkins, a maior veracidade, completude e superioridade decorreria do caráter cumulativo do 
conhecimento científico. Todavia, seria possível afirmar que esse armazenamento de informação não 
nos torna mais sábios ou mais grandiosos do que Darwin, visto que “toda a biologia moderna é uma 
série de notas de rodapé a Darwin. […] Todo biólogo segue os passos de Darwin; e, com toda 
humildade, nenhum de nós poderia fazer melhor do que seguir o exemplo dele” (DAWKINS, 2015, p. 
295). 

3Seymour-Smith (2002, pp. 21-2) é bastante contundente quando rotula Dawkins como “o estúpido 
dos estúpidos”, acusa-o de “total analfabetismo” e classifica O Gene Egoísta de “lixo incrivelmente 
confuso”. 
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Gould se aproxima perigosamente da luta contra os moinhos de 
vento da qual ele, já antes, fez seu estilo pessoal de arte. Por que 
um darwiniano sensato teria esperado que a maioria das 
linhagens apresentasse aumento na complexidade anatômica? 
Não me parece nem um pouco evidente que todos aqueles que 
seguem a filosofia adaptacionista o fariam. Sabemos que as 
pessoas inspiradas pela vaidade humana decerto esperariam isso 
(e Gould está correto ao afirmar que, historicamente, muitos 
incorreram nesse vício). 

 
Esse rápido excurso histórico serve para nos alertar que o 

progresso evolutivo é um pano de fundo das obras de Dawkins, e 
seu primeiro best-seller, como veremos, não é exceção; voltemos, 
portanto, a ele. Mesmo ciente de seu acentuado débito intelectual 
com o naturalista inglês, Dawkins não tem por objetivo expor as 
ideias gerais de Darwin4 n’O Gene Egoísta. Na verdade, o autor do 
livro se vale de refinados conhecimentos da Genética, da Biologia 
Molecular e da Teoria dos Jogos para examinar os fundamentos 
biológicos do egoísmo e do altruísmo. O livro contém a pretensão 
de defender que a “lei5 fundamental do egoísmo do gene” explana 
corretamente ambos os comportamentos encontrados no mundo 
vivo: o altruísta e o egoísta. Em resumo, ele defende  
  

que nós, e todos os outros animais, somos máquinas criadas 
pelos nossos genes. Como os bem-sucedidos gângsters de 
Chicago, nossos genes sobreviveram – em alguns casos, por 
milhões de anos – num mundo altamente competitivo. Isso nos 
permite esperar deles algumas qualidades. Sustentarei a ideia de 
que uma qualidade predominante que se pode esperar de um 
gene bem-sucedido é o egoísmo implacável. Em geral o egoísmo 

                                                 
4 Defesas do pensamento de Darwin são feitas n’O Relojoeiro Cego [1986], n’O Rio que Saía do Éden 
[1995] e n’A Escalada do Monte Improvável [1996]. 

5 Mayr (2008, p. 94) faz a seguinte advertência em relação às “leis” biológicas: “Regularidades são 
abundantes no mundo vivo também, mas, em sua maioria, não são universais, nem sem exceção; 
elas são probabilísticas e muito restritas no espaço e no tempo. […] É claro que, no nível molecular, 
muitas das leis da química e da física são igualmente válidas para os sistemas biológicos, e essas leis 
permeiam a biologia. Mas poucas regularidades observadas nos sistemas complexos, se alguma, 
satisfazem a rigorosa definição de lei adotada por físicos e filósofos”.  
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do gene originará um comportamento individual egoísta. No 
entanto, […] existem circunstâncias especiais em que um gene 
pode atingir mais efetivamente seus próprios objetivos egoístas 
cultivando uma forma limitada de altruísmo, que se manifesta 
no nível do comportamento individual (DAWKINS, 2007a, p. 
39).  

 
Nesse trabalho, seguiremos de perto a linha argumentativa 

apresentada n’O Gene Egoísta para exprimir o que Dawkins 
entende por replicadores e para explicitar a sua defesa do gene 
como unidade de seleção. A seguir, veremos que a singularidade 
dos seres humanos é atribuída à nossa cultura, cuja evolução 
ocorre pela transmissão de replicadores denominados memes. 
Logo depois, mostraremos que as noções de memes e de evolução 
cultural são aplicáveis às Religiões, resultando na interpretação 
negativa que Dawkins atribui a esses sistemas culturais. 
Finalmente, confrontaremos os pensamentos de Dawkins e de 
Gould sobre o tipo de relacionamento estabelecido entre a Religião 
e a Ciência. 
 
2 No Princípio Eram as Moléculas: Replicadores e Genes como 
Unidades de Seleção 
 

O mecanismo de seleção natural proposto por Wallace e 
Darwin6 é uma grande descoberta científica que nos auxilia a 
compreender como a complexidade pode se originar da 
simplicidade. A seleção natural associada a outros mecanismos 
evolutivos nos proporcionam uma explicação abrangente sobre 
como se deu a evolução de bactérias, fungos, protistas, vegetais, 
animais e – por que não? – vírus. Em realidade, para Dawkins 

                                                 
6 Em Lima Filho (2015), apresentamos duas concepções distintas para explicar o desenho e a 
complexidade biológica: a primeira delas invoca um Deus pessoal onipotente, onisciente, 
onipresente, eterno e sumamente bom (Paley), enquanto a outra explicação prescinde de um 
Planejador sobrenatural e se baseia tão somente em um processo cego sem qualquer tipo de 
antevisão (Darwin).  
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(2007a, p. 55), o principal mecanismo evolutivo nada mais é do 
que um caso da lei genérica de “sobrevivência do estável”: “As 
coisas que vemos ao nosso redor, e que julgamos que requerem 
uma explicação – as pedras, as galáxias, as ondas do mar –, são 
todas arranjos mais ou menos estáveis de átomos”. Os átomos se 
agrupam em moléculas de variados tamanhos e complexidades, 
como uma simples molécula de oxigênio (O2), um cristal de 
diamante – que é estruturalmente simples, a despeito de sua 
avantajada dimensão – ou uma molécula de DNA.  

Dawkins inicia o seu livro com um “mito da criação”7: apesar 
dos cientistas desconhecerem os pormenores, ele assume que há 
bilhões de anos surgiu, por acidente e sem qualquer tipo de 
propósito, um tipo de molécula com capacidade reprodutiva: o 
replicador. Provavelmente, o replicador era uma molécula 
complexa (polímero) constituída por numerosas unidades simples 
(monômeros), as quais se encontravam presentes no ambiente 
circundante, chamado de caldo ou sopa primordial. A ordem 
sequencial dos monômeros do replicador teria funcionado como 

                                                 
7 Tomamos aqui de empréstimo a expressão divertida de Sterelny (2007, p. 17). O cenário 
especulativo narrado n’O Gene Egoísta poderia ser permutado por outra hipótese sobre a origem da 
vida sem que o argumento central do livro fosse afetado. Dawkins (2007a, p. 57) está consciente de 
que a hipótese que utiliza é secundária quando declara o seguinte: “A descrição da origem da vida 
que apresentarei é necessariamente especulativa; por definição, não havia ninguém lá para observar 
o que aconteceu. Existem algumas teorias rivais, mas todas apresentam certos traços em comum”. O 
cenário de evolução química esboçado por Dawkins se baseia na hipótese da sopa ou caldo 
primordial, proposta há quase um século pelo bioquímico soviético Aleksandr Oparin e pelo biólogo 
britânico John Burdon Sanderson Haldane. No livro A Origem da Vida, publicado originalmente em 
1924, Oparin (p. 6) afirma que, diferentemente do idealismo religioso, o materialismo científico nos 
mostra “que a vida, como todo o mundo, é de natureza material e que não há necessidade de apelar 
para nenhum princípio espiritual ou sobrenatural para explicá-la”. Contudo, um desafio a ser 
encarado pelos defensores da hipótese de evolução química é a versão molecular do paradoxo do ovo 
e da galinha: já que a duplicação do DNA exige a participação de proteínas e a síntese destas 
moléculas dependem da informação contida no DNA, quem teria surgido primeiro? Dawkins é 
cauteloso em não especificar a base química dos primeiros replicadores: o DNA só vem à cena no 
segundo ato evolutivo e há algum tempo desempenha o papel de replicador hegemônico no palco da 
vida. Uma saída aventada para o paradoxo DNA-proteína reside na descoberta de um tipo de RNA 
com atividade catalítica, a ribozima. Como essa molécula concentra em si as funções genético-
informacional e catalítica, é possível que tenha sido o primeiro material genético dos seres vivos da 
Terra, hipótese essa que recebeu a alcunha de “mundo de RNA” (VIEYRA & SOUZA-BARROS, 2000).  



290 | Filosofia & Religião 
 
um protótipo para direcionar, devido a afinidades químicas 
específicas, o processo de replicação: 

 
Pense no replicador como uma matriz ou um modelo padrão. 
Imagine-o como uma molécula grande, constituída por uma 
cadeia complexa de vários tipos de blocos moleculares. Esses 
pequenos blocos de construção encontravam-se abundantemente 
disponíveis no caldo em que flutuava o replicador. Agora 
suponha que cada bloco apresenta afinidade com outros blocos 
do mesmo tipo. Então, sempre que um bloco, vindo do caldo, se 
encontrar com uma parte do replicador com a qual tenha 
afinidade, tenderá aderir-se a ele. Os blocos que se ligam desse 
modo se arranjarão, automaticamente, numa sequência idêntica 
à do próprio replicador (DAWKINS, 2007a, p. 59). 

 
Esta descrição permite que vislumbremos o motivo do 

espalhamento de cópias pelo ambiente após o surgimento do 
replicador. Devido à imperfeição do processo reprodutivo, muitas 
cópias diferiam em maior ou menor grau entre si. O erro de 
duplicação, todavia, resultou na eventual produção de cópias 
superiores ao tipo original – mais “longevas” ou “fecundas”, por 
exemplo –, e esse aperfeiçoamento se refletiu na “descendência” 
molecular. Trocando em miúdos, desencadeou-se uma evolução 
molecular mediante a competição dos replicadores, processo esse 
que resultou simultaneamente na eliminação das moléculas 
infecundas e na preservação dos arranjos químicos estáveis e 
prolíficos:  
 

À medida que se formavam e se propagavam cópias imperfeitas, 
a sopa primordial foi se enchendo, não de uma população de 
réplicas idênticas, e sim de diversas variedades de moléculas 
replicadoras, todas elas “descendentes” do mesmo ancestral. 
Seriam algumas variedades mais abundantes do que outras? É 
quase certo que sim. Algumas variedades seriam inerentemente 
mais estáveis do que outras. […] Tais tipos se tornavam 
relativamente mais numerosos na sopa, não somente como 
consequência lógica e direta da sua “longevidade”, mas também 
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porque teriam muito tempo disponível para produzir cópias de si 
mesmas. Desse modo, os replicadores de alta longevidade 
tenderiam a ser mais numerosos e, mantendo-se constante a 
influência de outros fatores, passaria a haver uma “tendência 
evolutiva” em direção a uma maior longevidade na população de 
moléculas (DAWKINS, 2007a, p. 62). 

 
No fim das contas, a disputa pela escassa matéria-prima foi a 

“responsável” pelo surgimento de propriedades moleculares 
vantajosas. Não é absurdo pensarmos que, em algum momento, 
determinada linhagem molecular foi favorecida pela construção de 
sua própria “máquina de sobrevivência”; a barreira erguida 
garantiu ao replicador maior proteção físico-química, cujo reflexo 
se traduziu positivamente na sobrevivência e na reprodução de 
suas cópias:  

 
Talvez as primeiras células vivas tenham surgido assim. Os 
replicadores começaram não apenas a existir, mas também a 
construir invólucros para si mesmos, veículos capazes de 
preservar a sua existência. Os replicadores que sobreviveram 
foram aqueles que construíram máquinas de sobrevivência no 
interior das quais pudessem viver. De início, é provável que tais 
máquinas não passassem de um revestimento de proteção. No 
entanto, ganhar a vida ficou gradativamente mais difícil à 
medida que surgiam novos rivais com máquinas de 
sobrevivência melhores e mais eficientes. Essas máquinas se 
tornaram maiores e mais elaboradas, num processo cumulativo 
e progressivo (DAWKINS, 2007a, pp. 66). 

 
Após uma longeva marcha evolutiva, podemos hoje enxergar 

os descendentes dos replicadores originais, os genes8. Na falta de 
uma definição consensual, o livro se edifica sobre o conceito de 
gene estabelecido pelo biólogo norte-americano George 

                                                 
8 Os termos Genética e gene foram cunhados no início do século XX pelo inglês William Bateson 
(1906) e pelo dinamarquês Wilhelm Johannsen (1909), respectivamente. Conforme revela Keller 
(2002), não obstante o formidável desenvolvimento pelo qual passou a Genética, os biólogos ainda 
são incapazes de fornecer uma definição unânime e precisa de gene. 
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Christopher Williams. De acordo com essa proposta, um gene 
consiste num segmento de material genético duradouro o 
suficiente para ser passível de seleção intergeracional, ou, na 
terminologia do próprio Dawkins (2007a, p. 79): “um gene é um 
replicador que reproduz cópias de alta fidelidade”. Como vimos, os 
replicadores hodiernos são bem mais complexos do que seus 
predecessores e estão dispostos no interior de um ou de vários 
veículos de sobrevivência, conforme estejamos nos referindo a 
organismos uni ou pluricelulares. Um bode, por exemplo, nada 
mais é do que um conjunto de minúsculas máquinas de 
sobrevivência (células) que se agrupam num colossal robô (corpo); 
e os replicadores (genes) estão no comando, independentemente se 
estamos falando de uma única célula ou do corpo como um todo. 
Dawkins vai além e afirma que o real motivo da existência dos 
seres vivos, inclusive dos seres humanos, está na preservação e na 
propagação dos genes9: 
  

Eles estão dentro do leitor e de mim. Eles nos criaram, o nosso 
corpo e a nossa mente, e a preservação deles é a razão última da 
nossa existência. Percorreram um longo caminho, esses 
replicadores. Agora, respondem pelo nome de genes, e nós 
somos suas máquinas de sobrevivência (DAWKINS, 2007a, p. 
66). 

 
Por questões de espaço, não detalharemos todos os 

fundamentos da teoria do gene egoísta. Todavia, registramos que a 
visão de Dawkins acerca do nível em que opera a seleção natural se 
distancia do que Darwin10 defendia. Para Dawkins, e nisso consiste 
                                                 
9 Aqui, devemos contrapor a potencial imortalidade dos genes à efemeridade temporal de seus 
veículos corporais (ou máquinas de sobrevivência): “Os organismos são entidades com vida que, 
nada mais nada menos, fazem coisas – mexem-se, comportam-se, buscam, caçam, nadam, correm, 
voam, dão de comer aos mais novos. E o melhor jeito de explicar qualquer coisa que um organismo 
faz é imaginar que ele foi programado, pelos genes que vão a bordo dele, para preservá-los e passá-
los adiante antes que ele próprio morra” (DAWKINS, 2015, p. 269). 

10 Para Darwin, que sequer sabia o que é um gene, a seleção natural opera sobre o organismo. A 
esse respeito, Santilli (2011, p. 195) afirma o seguinte: “Na etapa inicial dessa controvérsia 
[relacionada às unidades de seleção], grande parte da argumentação permaneceu fiel à tradição – 
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o núcleo de sua argumentação, o gene é a unidade fundamental a 
ser selecionada no transcorrer do processo evolutivo. Os marcos 
teóricos d’O Gene Egoísta foram levantados após a morte do 
naturalista inglês e provêm de renomados biólogos do século XX, 
tais como Ronald Fisher, William Hamilton, George Williams, 
Robert Trivers e John Maynard Smith.  

Falemos rapidamente sobre o papel central da reprodução 
para a teoria genecêntrica. Pensemos inicialmente na reprodução 
de nossa própria espécie. Cada ser humano é o resultado da união 
das células sexuais materna (óvulo) e paterna (espermatozoide). 
Por conseguinte, dos 46 cromossomos que possuímos em cada 
célula somática, 23 têm origem materna e 23, paterna. Dessa 
maneira, a probabilidade de que o gene G presente nas células de 
Dom Pedro II tenha sido herdado de Dona Maria Leopoldina é de 
50%; de modo análogo, concluímos que a Princesa Isabel tinha 
50% de chance de ter o referido gene.  

Aproveitemos o raciocínio acima para contrastar com um 
caso mais raro nos animais. Quando uma rainha de abelha 
melífera faz seu voo nupcial e copula com os zangões, temos como 
resultado que os muitos óvulos fecundados produzirão as fêmeas 
da próxima geração; a depender da alimentação recebida, algumas 
poucas se tornarão rainhas (fêmeas férteis) e a imensa maioria se 
tornará operária (fêmea estéril). Já os óvulos que não foram 
fecundados irão se desenvolver em zangões, processo conhecido 
como partenogênese. Destarte, como as fêmeas têm dois conjuntos 
cromossômicos, chamamo-las de diploides; denominamos de 
haploides, em contrapartida, os zangões, pois eles só possuem um 

                                                                                                      
inaugurada por Darwin e que se manteve como visão dominante da Nova Síntese evolutiva – que 
considera o indivíduo, o organismo, como foco da seleção e da adaptação”. A discussão sobre a 
unidade de seleção é central n’O Gene Egoísta, e, nesse quesito, Dawkins escreve páginas e mais 
páginas para demonstrar o erro de Darwin: “Muito do que Darwin afirmou pode ser considerado, 
em seus detalhes, incorreto. Se Darwin lesse este livro, dificilmente reconheceria nele a sua teoria 
original, embora eu goste de pensar que o modo como a apresento o agradaria” (DAWKINS, 2007a, 
p. 335).  
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conjunto cromossômico proveniente do óvulo materno11. Qual a 
importância de explicitarmos tudo isso? A nossa justificativa se 
deve ao seguinte: se a seleção natural atuasse sobre os indivíduos, 
sustenta Dawkins, não conseguiríamos explicar por que existe a 
casta das operárias. Dito de outra maneira, como explicar, do 
ponto de vista evolutivo, a origem e a persistência de organismos 
que vivem para o benefício alheio – no desempenho das funções de 
proteção, de alimentação, de limpeza e de cuidado com a prole – 
sem deixar um único descendente sequer? Ficamos estupefatos por 
tamanha devoção e farto altruísmo, mas necessitamos de algo além 
da nossa surpresa para resolver esse quebra-cabeça biológico.  

O que a teoria advogada por Dawkins pretende mostrar é 
que a verdadeira causa por trás desse aparente altruísmo se 
localiza no comportamento egoístico do gene. Valendo-se de 
cálculos minuciosos, os defensores da teoria genecêntrica chegam à 
conclusão de que uma operária é geneticamente mais semelhante a 
uma irmã operária do que à sua mãe (rainha) ou ao seu pai 
(zangão). Tendo isso por base, o partidário dessa teoria resguarda 
ao gene o papel de unidade a ser selecionada, afirmando, além 
disso, que o sucesso dessa entidade bioquímica não se restringe à 
reprodução do indivíduo ao qual pertence. No caso específico da 
operária, o seu conjunto gênico será mais bem-sucedido – no 
sentido de maximização de cópias –, se ela contribuir com o 
nascimento de mais irmãs, que com ela compartilham a maioria de 

                                                 
11 Em um exercício de heresia genômica, um cristão curioso poderia matutar o seguinte: as células 
somáticas de Jesus Cristo continham um ou dois conjuntos cromossômicos? O biólogo ateu Dawkins 
desconsidera tanto o milagre sobrenatural quanto uma possível saída “naturalista” via 
partenogênese humana. Para ele, a explicação do porquê mais de um bilhão de pessoas acreditarem 
que Jesus não teve um pai biológico também se encontra na evolução memética, mais precisamente, 
numa mutação linguística: “Tendemos a considerar ruins as cópias imprecisas e, no caso dos 
documentos humanos, é difícil pensar em exemplos nos quais os erros possam ser vistos como 
benefícios. Quanto aos eruditos da Septuaginta, o mínimo que se pode dizer é que eles deram início a 
algo de profunda importância quando traduziram, incorretamente, a expressão ‘jovem mulher’, em 
hebraico, pela palavra ‘virgem’ em grego, originando a profecia ‘Eis que uma virgem conceberá e 
dará à luz um filho...” (DAWKINS, 2007a, p. 61). 
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seus genes. Na perspectiva do gene egoísta, a abelha12 não passa de 
um veículo para a transmissão do que de fato importa: a 
informação biológica contida no material genético13. Como 
realçaremos a seguir, Dawkins se utiliza dessa concepção genética 
para estabelecer analogias com os recentes replicadores culturais 
por ele chamados de memes. 
 
3 Falando a Língua dos Homens e Silenciando a dos Anjos: Os 
Memes e a Evolução Cultural 
 

Dawkins assevera que a nossa excepcionalidade perante as 
demais espécies biológicas é devida à cultura; a despeito das 
transmissões culturais que encontramos em aves e em outros 
mamíferos, tais amostras não passam de “curiosidades 
interessantes” se comparadas às que se dão nos humanos. Feita 
essa advertência, ele vislumbra delinear um paralelo entre a 
propagação dos genes e a difusão da cultura humana. Devemos 
atentar, no entanto, para a espantosa velocidade com que a 
evolução cultural ocorre se comparada à genética. Só para ficarmos 
com um exemplo, se fosse possível regressarmos no tempo, não 
conseguiríamos entabular uma conversa fluente com Pedro Álvares 
Cabral justamente por conta da célere evolução linguística. É fácil 
constatar com que rapidez evolui a cultura quando divisamos as 
profundas transformações pelas quais passaram as Artes, as 

                                                 
12 Optamos por falar das abelhas, mas poderíamos ter utilizado outras espécies sociais para 
sustentar o raciocínio supramencionado: “as operárias ‘arrendam’ as reprodutoras, manipulando-as 
para torná-las mais produtivas na propagação de réplicas dos genes das operárias. Decerto que as 
máquinas de sobrevivência produzidas pela rainha não são descendentes das operárias, mas são, de 
qualquer forma, parentes próximos. Foi Hamilton quem percebeu, brilhantemente, que, pelo menos 
nas formigas, abelhas e vespas, as operárias podem ser, na realidade, parentes mais próximas das 
suas irmãs do que a própria rainha!” (DAWKINS, 2007a, p. 302).    

13 Outrossim, a teoria intenta explanar o porquê do comportamento camicase exibido pelas 
operárias, que sacrificam a própria vida em detrimento da colmeia: “Todos os seus esforços se 
dirigem à preservação dos seus genes por intermédio da dedicação a outros familiares, e não a uma 
prole própria. A morte de uma abelha-operária estéril significa tanto para os seus genes como a 
queda de uma folha no outono para os genes de uma árvore” (DAWKINS, 2007a, p. 300).    
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Religiões e as Ciências ao longo do tempo. Assim como defende 
uma evolução progressiva para os replicadores genéticos, Dawkins 
também o faz para a evolução memética. É nesse sentido que não 
basta dizermos que a Ciência muda, mas, sim, que ela se converte 
em algo melhor: a atual Biologia Evolutiva, devido ao acúmulo de 
conhecimentos, é superior à Biologia Evolutiva presente n’A 
Origem, fato esse corroborado, por exemplo, pelo desconhecimento 
de Darwin acerca da transmissão hereditária.  

Em nossa opinião, o ponto mais formidável d’O Gene Egoísta 
é aquele que nos adverte para a impossibilidade de se compreender 
a evolução humana se debruçando unicamente sobre à seleção 
natural dos genes. Estaria o autor renegando o legado de seu 
maior herói intelectual? Nada poderia estar mais longe da verdade, 
haja vista que Dawkins é mais darwinista do que Darwin:  

 
Sou um adepto entusiasmado do darwinismo, mas penso que se 
trata de uma teoria demasiado ampla para ficar confinada ao 
contexto limitado do gene. O gene entrará na minha teoria como 
uma analogia, e nada mais (DAWKINS, 2007a, pp. 328-9). 

 
Após dez capítulos, nos quais aparecem as ideias de Fisher, 

Hamilton, Williams, Trivers e Maynard Smith, Dawkins finalmente 
dá a sua contribuição original ao se questionar por princípios 
biológicos universalmente válidos. Poderíamos reformular a sua 
interrogação do seguinte modo: depois de um incalculável 
investimento em pesquisa espacial e após o usufruto dos grandes 
livros de ficção científica, o que ocorreria se finalmente 
esbarrássemos com formas de vida alienígena? Poderíamos 
apostar que o DNA fosse a molécula por trás dos seus (até então) 
inimagináveis padrões corporais? Não, porque nada impede que a 
base bioquímica desses alienígenas seja dessemelhante da nossa; 
por exemplo, a vida nesse planeta poderia ser fundada no silício, 
em vez de o carbono. Outra saída estaria no atrelamento da 
atividade vital à presença de água, mas não é impossível, prima 
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facie, que certos organismos prescindam dessa substância para 
viver. Não obstante as soluções desses questionamentos serem 
empíricas, Dawkins extrapola o seu pensamento biológico para 
além de nossas divisas planetárias e postula o seguinte princípio 
fundamental das Ciências da Vida: 

 
Trata-se da lei segundo a qual toda a vida evolui pela 
sobrevivência diferencial das entidades replicadoras. O gene, a 
molécula de DNA, é por acaso a entidade replicadora mais 
comum no nosso planeta. Pode ser que existam outras. Se 
existirem, desde que algumas condições sejam satisfeitas, elas 
tenderão, quase invariavelmente, a tornar-se a base de um 
processo evolutivo (DAWKINS, 2007a, p. 329). 

 
Em outras palavras, Dawkins propõe um “darwinismo 

universal” ao garantir que todas as formas de vida que existiram, 
existem e existirão no Universo têm por base a reprodução, a 
transmissão e a sobrevivência diferencial de seus replicadores14. 
Torna-se-á a “lei” de Dawkins corroborada pelas futuras 
descobertas da Astrobiologia? Talvez sim, mas não precisamos sair 
da Terra para verificar esse princípio, pois foi retórica a sua 
menção a possíveis replicadores não constituídos de ácido nucléico: 

 
Penso que um novo tipo de replicador surgiu recentemente neste 
mesmo planeta. Está bem diante de nós. Está ainda na sua 
infância, flutuando ao sabor da corrente no seu caldo primordial, 
porém já está alcançando uma mudança evolutiva a uma 
velocidade de deixar o velho gene, ofegante, muito para trás 
(DAWKINS, 2007a, pp. 329-30). 

 
O cenário agora não é a sopa primordial pré-biótica, mas o 

caldo cultural humano. Para nomear este replicador cultural, 

                                                 
14 Em outra ocasião, ele afirma o seguinte: “a forma geral da resposta de Darwin não é apenas 
incidentalmente verdadeira, ou verdadeira apenas em relação ao nosso tipo de vida, mas que ela é 
quase certamente verdadeira em relação a toda forma de vida, em toda parte do universo” 
(DAWKINS, 2005b, p. 145. Ênfase nossa). 
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Dawkins recorreu à palavra grega mímesis (μίμησις) que, entre 
outras coisas, significa imitar; traçando um paralelo linguístico 
com o replicador genético, teríamos o termo mimeme, que foi 
abreviado para meme15. Por serem replicadores culturais, os 
memes abrangem os mais variados comportamentos, costumes e 
produções da civilização humana. Eles estão relacionados ao hábito 
de assoviar uma melodia, à celebração matrimonial e ao modo 
utilizado na construção de um instrumento. Quando o seu amigo 
cantarola aquela “música chiclete” e de repente você se vê fazendo 
o mesmo, estamos diante de um processo imitativo que envolve a 
transmissão do meme música de um cérebro para o outro. Após a 
apresentação do novo conceito, Dawkins menciona um comentário 
sobre os memes feito por Nicholas Humphrey: 

 
Os memes devem ser considerados estruturas vivas, não apenas 
metafórica, como também tecnicamente. Quando planta um 
meme fértil na minha mente, você literalmente parasita o meu 
cérebro, transformando-o num veículo de propagação do meme, 
da mesma maneira que um vírus pode parasitar o mecanismo 
genético de uma célula hospedeira. E isso não é apenas modo de 
dizer – o meme para “a crença na vida depois da morte”, por 
exemplo, é de fato efetuado fisicamente, milhões de vezes 
seguidas, como uma estrutura nos sistemas nervosos de seres 
humanos individuais espalhados por todo o mundo 
(HUMPHREY citado por DAWKINS, 2007a, pp. 330-1. Ênfases 
nossas). 

 
Já dissemos que a verdadeira contribuição teórica de 

Dawkins é a sua proposição do conceito de meme no 11º capítulo 
d’O Gene Egoísta. Reforçado isso, não deixa de ser interessante que 

                                                 
15 Em uma nota ao texto A Barcaça Chinesa e o Telefone sem Fio, Dawkins relata que posteriormente 
tomou conhecimento do termo mneme, que precedia em mais de um século a palavra meme: 
“Quando cunhei o termo ‘meme’, em 1976, eu não tinha conhecimento de que o biólogo alemão 
Richard Semon havia escrito um livro chamado Die Mneme […], no qual ele adotava o ‘mneme’ 
cunhado em 1870 pelo fisiologista austríaco Ewald Hering. Eu soube disso ao ler uma resenha de O 
gene egoísta escrita por Peter Medawar, que descreveu o ‘mneme’ como ‘uma palavra de retidão 
etimológica consciente’” (DAWKINS, 2005c, p. 443). 
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a ponderação de Humphrey talvez seja a primeira formulação clara 
e concisa – na vasta literatura memética – a conter as seguintes 
análises interpretativas: 

 
(1) Os memes são estruturas vivas; 
(2) Os memes são parasitas cerebrais análogos a vírus; 
(3) As crenças religiosas são memes; 
(4) Os memes se efetuam fisicamente no sistema nervoso. 

 
A ponderação de Humphrey é, evidentemente, posterior ao 

manuscrito do livro, mas o nosso intento é destacar que ela 
aparece antes que Dawkins exponha as suas próprias posições no 
texto. Previamente à citação do seu colega, Dawkins havia criticado 
as tentativas de explicar a Religião a partir de “vantagens 
biológicas” e tinha mencionado apenas os seguintes exemplos de 
memes: “melodias, ideias, slogans, as modas no vestuário, as 
maneiras de fazer potes ou de construir arcos” (2007a, p. 330). 
Quando menciona a propagação de uma ideia, Dawkins considera 
a difusão de um cérebro para outro, sem especificar, no entanto, se 
o que está sendo transmitido é uma estrutura viva que se realiza 
fisicamente nos cérebros. Considerando que no capítulo sobre os 
replicadores Dawkins desdenha do conceito de vida – “Deveríamos 
então considerar que as moléculas replicadoras originais estavam 
‘vivas’? Que importa isso?” (2007a, p. 64) –, não esperaríamos que 
se interessasse, agora, em atribuir ou não vida aos replicadores 
culturais. Contudo, a questão da efetuação física dos memes se 
enquadra perfeitamente bem na sua visão fisicalista16 do mundo. 
                                                 
16 No que se refere aos memes, Dawkins parece assumir uma posição fisicalista não redutiva 
próxima ao funcionalismo de computador da Filosofia da Mente. Em Desvendando o Arco-Íris, ele se 
vale de Daniel Dennett e de Susan Blackmore para traçar um paralelo entre a coevolução 
computacional software/hardware e a coevolução biológica gene/meme: assim como um programa 
computacional é executável em diversas máquinas, um meme é multiplamente realizável em vários 
cérebros, os quais, no fim das contas, são constructos genéticos. Mais do que isso, no transcurso 
informacional que vai do cérebro do emissor ao cérebro do receptor, é possível que os memes se 
propaguem em meios não neurológicos. Por exemplo, a melodia que saiu da cabeça de Raimundo 
Soldado foi para uma folha de papel, daí para a execução do conjunto musical, deste para um CD, 
que, decodificado nas ondas do rádio, atinge meus ouvidos ávidos por Abraçando Você. A tese da 
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Por fim, ele se vale da Ciência para exemplificar pela primeira vez a 
propagação memética:  
 

Se um cientista ouve ou lê sobre uma boa ideia, transmite-a a 
seus colegas e alunos. Ele a menciona nos seus artigos e nas suas 
palestras. Se a ideia pegar, pode-se dizer que ela propaga a si 
mesma, espalhando-se de cérebro para cérebro (DAWKINS, 
2007a, p. 330).  

 
O biólogo nairobiano apenas utiliza as suas próprias palavras 

para vincular as crenças religiosas aos memes após a avaliação de 
Humphrey: 
 

Considere a ideia de Deus. Não sabemos como ela surgiu no pool 
de memes. Provavelmente, originou-se muitas vezes por 
“mutações” independentes. De todo modo, é uma ideia 
realmente muito antiga. Como se replica? Pela palavra falada e 
escrita, auxiliada pela boa música e pela grande arte. Por que ela 
tem um grau de sobrevivência tão elevado? […] Na verdade, a 
pergunta significa “O que há na ideia de um deus que lhe confere 
estabilidade e penetração no ambiente cultural?”. O valor de 
sobrevivência do meme [d]eus no pool de memes resulta de seu 
grande apelo psicológico. Ele fornece uma explicação 
superficialmente plausível para questões profundas e 
perturbadoras a respeito da existência. […] Deus existe, nem que 
seja somente na forma de um meme com elevado grau de 
sobrevivência, ou poder de contágio [ênfases nossas], no 
ambiente fornecido pela cultura humana (DAWKINS, 2007a, p. 
331). 

 
Há pouco, quando comentou sobre os memes científicos, 

Dawkins fez referência à transmissão de boas ideias; em contraste, 
há uma menção, à semelhança dos vírus, ao poder contagioso dos 
                                                                                                      
múltipla realizabilidade também está presente quando ele nega que haja uma relação necessária 
entre a consciência e o sistema nervoso: “Os sistemas nervosos podem ser exatamente o modo como 
ela [a consciência] trabalha em nosso planeta. Não estou dizendo que em Alfa Centauro não existam 
outros tipos de consciência que tivessem vindo de diferentes espécies de mecanismo” (DAWKINS, 
2005f, p. 72). 
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memes religiosos. Posteriormente, ele afirmará peremptoriamente 
que existem memes sem tal caráter venenoso. Os bons e úteis 
replicadores culturais, exemplificados pelas ideias científicas, não 
são viróticos:  
 

As ideias científicas, como todos os memes, estão sujeitas a um 
tipo de seleção natural, e nisso elas poderiam se parecer, à 
primeira vista, com os vírus. Mas as forças seletivas que 
examinam a fundo as ideias científicas não são arbitrárias e 
caprichosas. São regras precisas, bem afiadas, e não estão a 
serviço de comportamentos egoístas e sem sentido (DAWKINS, 
2005d, p. 256). 

 
Na sequência, analisaremos o enunciado de que os memes 

são análogos a vírus (2) em conjunção com aquele de que as 
crenças religiosas são memes (3). 
 
4 A Árvore da Ignorância e do Mal: A Religião como Vírus da 
Mente 
 

O microbiologista Carl Richard Woese e seus colaboradores 
se embasaram nas relações filogenéticas entre os seres vivos para 
propor o Sistema dos Três Domínios. De acordo com esse sistema, 
podemos agrupar os organismos nos Domínios Bacteria (bactérias 
e cianobactérias), Archaea (arqueobactérias) e Eukarya (engloba 
todos os eucariontes, como os animais, vegetais, fungos, algas e 
protozoários). O que nos salta aos olhos logo de imediato é que os 
vírus (do latim, veneno) não se enquadram em nenhum desses 
Domínios17. Apesar das diferenças existentes entre a bactéria que 
                                                 
17 Uma reviravolta científica se deu com a descoberta do primeiro vírus gigante em 2003, na França. 
Este vírus gigante possui genes relacionados à codificação de aminoácidos, os blocos de construção 
das proteínas. Recentemente, foram descobertos dois vírus gigantes no Brasil, os Tupanvirus 
(ABRAHÃO, 2018a). Em uma entrevista concedida a Fábio de Castro, Jônatas Abrahão (2018b) – 
líder do grupo que descobriu os Tupanvirus – afirmou que “[a]s características básicas que 
permitem distinguir os vírus dos organismos celulares está sendo revista com o Tupanvirus. Alguns 
cientistas defendem que os vírus gigantes representam um quarto [D]omínio da vida. Há um debate 
intenso sobre isso e o Tupanvirus com certeza vai colocar mais combustível nessa discussão”. 
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causa o tétano, a levedura que produz a cerveja e o cajueiro, o 
compartilhamento de características fundamentais é suficiente 
para permitir classificá-los como vivos.  

À primeira vista, não podemos dizer o mesmo dos vírus, pois 
eles ocupam a fronteira entre o inanimado e o vivo. Hartman 
(2000, p. 234) resume esse caráter controverso da seguinte forma: 
“De um lado, eles são capazes de autoduplicação e mutação e, de 
outro, podem ser cristalizados”. Diferentemente da bactéria, da 
levedura e do cajueiro, os vírus não possuem organização celular, 
não têm metabolismo próprio e, em determinadas condições, 
cristalizam-se; em compensação, são formados por biomoléculas 
complexas, possuem material genético e se reproduzem. Os vírus, 
acelulares, utilizam-se da maquinaria metabólica do hospedeiro 
para se reproduzirem, sendo por isso denominados de parasitas 
intracelulares obrigatórios.  

Antes de chegarmos à Religião propriamente dita, devemos 
compreender a analogia mais geral traçada por Dawkins entre 
vírus e memes: assim como os vírus parasitam as células e delas 
dependem para a sua reprodução, os memes parasitam os cérebros 
e deles dependem para a sua transmissão. Esta transmissão 
memética é potencializada nos mais jovens, haja vista que o 
processo evolutivo se materializou em cérebros infantis 
extremamente eficazes em assimilarem a cultura circundante. É 
por esse motivo que as crianças em geral são tão sugestionáveis e 
acreditam facilmente no que dizem os adultos. Como essa 
predisposição evolutiva não veio acompanhada de um manual que 
permita separar o joio do trigo, a criança é constitutivamente 
vulnerável a todo tipo de crendice, inclusive as pseudocientíficas e 
as religiosas: 
 

Com tantos bytes mentais a serem transferidos, tantos códons a 
serem duplicados, não admira que as mentes das crianças sejam 
inocentes, abertas a todo tipo de sugestão, vulneráveis à 
subversão, presa fácil para os moonies, os cientologistas e as 
freiras. Como pacientes imunodeficientes, as crianças mostram-
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se amplamente abertas a infecções mentais [grifos nossos] das 
quais os adultos se livrariam sem maiores esforços (DAWKINS, 
2005d, pp. 229-30). 

 
Aqui, Dawkins faz especificações que não estavam presentes 

em sua formulação original. N’O Gene Egoísta, ele já havia 
associado a Religião aos replicadores culturais ao afirmar que 
“Deus existe [...] na forma de um meme”. Além do mais, a 
estabilidade e a eficiência com que o meme Deus é transmitido ao 
longo das gerações se deve ao seu “grande apelo psicológico”18, e 
este apelo, por seu turno, confere-lhe um excessivo “poder de 
contágio”. Portanto, apesar de não ter utilizado textualmente a 
palavra vírus, consideramos que a analogia já estava implícita na 
noção de contágio. Também destacamos que nesse livro o 
surgimento e a evolução dos memes estavam genericamente 
associados ao cérebro e à cultura humana:  
  

Sempre que surgirem condições para que um novo tipo de 
replicador possa produzir cópias de si mesmo, o novo replicador 
tenderá a tomar as rédeas da situação e a iniciar um novo tipo de 
evolução. Uma vez começada essa nova evolução, ela não terá, 
em nenhum sentido, de se submeter à antiga. Quando a evolução 
antiga, por seleção de genes, produziu os cérebros, ela forneceu o 
“caldo” em que se originaram os primeiros memes. No momento 
em que os memes auto-replicadores surgiram, a sua própria 
evolução, de um tipo muito mais veloz, teve início (DAWKINS, 
2007a, p. 332). 

 

                                                 
18 Críticos d’O Gene Egoísta objetaram quanto a uma possível circularidade do argumento utilizado 
na explicação do apelo psicológico: “Alguns colegas sugeriram que esta explicação do meme Deus 
toma como pressuposto aquilo que deveria provar. Em última análise, eles querem sempre voltar à 
‘vantagem biológica’. Não basta dizer que a ideia de Deus tem ‘grande apelo psicológico’”; eles 
querem saber por que ela tem grande apelo psicológico. Apelo psicológico significa apelo para os 
cérebros, e os cérebros são moldados pela seleção natural de genes no pool gênico. Querem 
encontrar uma razão pela qual ter um cérebro assim aumenta a sobrevivência dos genes” 
(DAWKINS, 2007a, pp. 331-2). No texto Os Vírus da Mente, Dawkins fornece, como expusemos 
acima, uma explicação evolutiva para a propensão dos cérebros infantes ao contágio, o que condiz 
com a sua moldura genérica do darwinismo universal. 
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Em Os Vírus da Mente19, publicado originalmente em 1993, 
há uma importante distinção relacionada à faixa etária do 
indivíduo, já que os cérebros infantis são facilmente infectáveis 
quando contrastados aos dos adultos. Essa vulnerabilidade do 
órgão infantil é comparável ao que acontece a uma pessoa com 
síndrome da imunodeficiência: o cérebro infantil é vulnerável aos 
contágios culturais da mesma forma que um corpo imuno 
comprometido está desprotegido de doenças oportunistas. 
Igualmente, assim como os vírus, os cérebros – sobretudo os 
infantis – são acurados tanto em copiar a informação quanto em 
executar habilmente o conteúdo prescrito na mensagem copiada. 
Em relação à primeira característica, enfatizamos que ser eficaz na 
cópia não significa o mesmo que duplicação perfeita: os erros que 
cometemos ao cantar a letra de uma música são similares às 
mutações genéticas que ocorrem, por exemplo, na reprodução 
viral. Quanto à segunda qualidade, os cérebros seguem as 
instruções culturais de modo análogo ao cumprimento do 
programa genético pelos vírus. Isso explica o 
 

fato revelador que, em todo o mundo, a vasta maioria das 
crianças siga a religião de seus pais em vez de alguma outra das 
religiões disponíveis. As instruções para ajoelhar-se, curvar-se 
em direção a Meca, inclinar a cabeça ritmadamente diante do 
muro, estremecer como um louco, “falar línguas desconhecidas” 
[…] são obedecidas, se não obrigatoriamente, ao menos com 
uma probabilidade estatística razoavelmente alta (DAWKINS, 
2005d, p. 242). 

 
Como a vulnerabilidade às ideias perniciosas é constitutiva 

das crianças, elas deveriam ser protegidas da doutrinação religiosa 
que recebem desde a mais tenra idade. Nesse sentido, rotular uma 
criança como católica ou protestante é tão absurdo quanto afirmar 
que ela é conservadora ou liberal. Na mais polêmica de suas obras, 
                                                 
19 Dawkins traça analogias tanto com os vírus biológicos quanto com os vírus de computador. Não 
exploraremos no presente trabalho a metáfora computacional. 
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Dawkins tenta nos conscientizar que a prática de colar rótulos 
religiosos em crianças, apesar de comum, é execrável: 
 

Uma criança não é uma criança cristã, não é uma criança 
mulçumana, mas uma criança de pais cristãos ou uma criança de 
pais mulçumanos. Essa nomenclatura, aliás, seria um excelente 
instrumento de conscientização para as próprias crianças. Uma 
criança que ouve que é “filha de pais mulçumanos” perceberá 
imediatamente que a religião é algo que cabe a ela escolher – ou 
rejeitar – quando tiver idade suficiente para tal (DAWKINS, 
2007b, p. 432). 

 
Deixando de lado a campanha conscientizadora, poderíamos 

perguntar a Dawkins sobre o tamanho específico de um meme. Em 
outras palavras, queremos saber se é a posse de um único ou de 
vários memes que tornam católico o Papa Francisco. Mais uma vez, 
o biólogo recorre aos antigos primos para iluminar o que se passa 
com os jovens replicadores: do mesmo modo que determinados 
genes coadaptados se unem para desempenhar uma função20 e que 
outros formam grupos genéticos evolutivamente estáveis21 nos 
conjuntos gênicos, os memes também podem se agrupar em 
complexos, os memeplexos: 

 

                                                 
20 Um exemplo explorado no livro são os genes relacionados ao mimetismo das borboletas: 
“mediante a ‘edição’ inconsciente e automática produzida pelas inversões e por outros rearranjos 
acidentais do material genético, um amplo conjunto de genes antes separados constitui-se num 
grupo fortemente ligado entre si, num cromossomo” (DAWKINS, 2007a, p. 84).  

21 A despeito dos muitos subtipos envolvidos, podemos conceber abstratamente um herbívoro 
arquetípico. Dentro desse plano corporal genérico, alguns atributos são vantajosos por 
potencializarem as chances de o indivíduo sobreviver e se reproduzir. Por maximizarem cópias de si 
mesmos quando associados a outros genes que também codificam características favoráveis, 
eclodiram conjuntos evolutivamente estáveis desses replicadores: “Os genes são selecionados não 
por serem ‘bons’ isoladamente, e sim por funcionarem bem em relação ao pano de fundo dos outros 
genes no pool gênico. Um gene bom deve ser compatível com e complementar os outros genes com 
que tem de compartilhar uma longa sucessão de corpos. Um gene para dentes capazes de triturar 
plantas é um gene bom no pool gênico de uma espécie herbívora, no entanto é um gene ruim no pool 
gênico de uma espécie carnívora” (DAWKINS, 2007a, pp. 166-7). Obviamente, o que vale para os 
dentes se estende aos órgãos dos sentidos, aos órgãos digestórios, às garras etc. 
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Talvez pudéssemos considerar uma igreja organizada, com sua 
arquitetura, seus rituais, leis, música, arte e tradição escrita, um 
conjunto estável, coadaptado, de memes que se promoveriam 
mutuamente (DAWKINS, 2007a, p. 338). 
 
Por analogia com os complexos coadaptados de genes, os 
memes, selecionados uns em relação aos outros, “cooperam” em 
memeplexos, apoiando-se mutuamente – apoiando-se no 
interior do mesmo memeplexo, mas hostis a memeplexos rivais. 
As religiões talvez sejam os exemplos mais convincentes de 
memeplexos, embora não sejam de modo algum os únicos 
(DAWKINS, 2005c, p. 225) 

 
Há quem leia O Gene Egoísta de maneira enviesada e 

enxergue a defesa de uma determinação genética das esferas 
psicológica e cultural, determinação essa que resultaria em seres 
humanos necessariamente egoístas. Entretanto, Dawkins afirma 
que apesar de nascermos egoístas, distinguimo-nos das demais 
espécies pelo fato de, pela cultura, podermos remar contra a 
natureza egoística de nossas moléculas replicadoras. Esta chave de 
leitura se baseia em passagens que estão presentes no princípio e 
no desfecho do livro: 
 

Pessoalmente, acredito que uma sociedade baseada apenas na lei 
do egoísmo impiedoso dos genes seria uma sociedade execrável. 
[…] Tratemos então de ensinar a generosidade e o altruísmo, 
porque nascemos egoístas. Tratemos de compreender o que 
pretendem os nossos próprios genes egoístas, pois só assim 
teremos alguma chance de perturbar os seus desígnios, algo que 
nenhuma outra espécie jamais aspirou em fazer. 
[...] 
Os nossos genes podem nos instruir a sermos egoístas, mas não 
somos necessariamente forçados a obedecê-los a vida toda. Pode 
apenas ser mais difícil para nós aprender o altruísmo do que 
seria se estivéssemos geneticamente programados para sermos 
altruístas (DAWKINS, 2007a, p. 40). 
[...] 
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Temos o poder de desafiar os genes egoístas que herdamos e, se 
necessário, os memes egoístas com que fomos doutrinados. 
Podemos até discutir maneiras de estimular e ensinar 
deliberadamente o altruísmo puro e desinteressado – algo que 
não existe na natureza e que nunca existiu antes na história do 
mundo. Somos construídos como máquinas de genes e educados 
como máquinas de memes, mas temos o poder de nos revoltar 
contra os nossos criadores. Somos os únicos na Terra com o 
poder de nos rebelar contra a tirania dos replicadores egoístas22 
(DAWKINS, 2007a, p. 343). 

 
Podemos retirar da própria Religião um exemplo de 

replicador cultural que se contrapõe à natureza egoística: o meme 
do celibato. Não precisamos de muita imaginação para concluir 
que seríamos extintos se todos fôssemos geneticamente 
compelidos ao comportamento celibatário. Assim sendo, se 
quisermos explanar o hábito do celibato, não devemos olhar para 
os genes, mas para a transmissão de ideias por líderes católicos:  

 
O meme para o celibato é transmitido pelos padres a rapazes 
jovens que ainda não decidiram o que querem fazer com suas 
vidas. O meio da transmissão é a influência humana de vários 
tipos, a palavra escrita e a falada, o exemplo pessoal, e assim por 
diante (DAWKINS, 2007a, pp. 339-40). 

 
A seguir, contraporemos Dawkins a Gould no que se refere 

ao modo que eles compreendem o relacionamento entre a Religião 
e a Ciência.  

                                                 
22 Esta é, de fato, a última passagem do livro original de 1976. No entanto, Dawkins publicou uma 
segunda edição em 1989, à qual acrescentou um novo prefácio, notas, bibliografia atualizada e os 
seguintes capítulos: Os Bons Rapazes Terminam Primeiro (capítulo 12) e O Longo Alcance do Gene 
(capítulo 13). As duas passagens citadas anteriormente se encontram no início do primeiro capítulo, 
Por que as Pessoas Existem?. 
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5 Os Caminhos, a Dúvida e a Vida: A Religião é Incompatível 
com a Ciência? 
 

Para Dawkins, a Religião e a Ciência são como água e óleo: 
se as compreendermos, concluiremos que não se misturam. Além 
de serem imiscíveis, elas não podem ser simultaneamente 
verdadeiras, já que uma e outra fazem afirmações mutuamente 
excludentes sobre o Universo: 

 
[Hipótese da Religião]: existe uma inteligência sobre-humana e 
sobrenatural que projetou e criou deliberadamente o universo e 
tudo que há nele, incluindo nós. 
[…] 
[Hipótese Evolutiva de Dawkins]: qualquer inteligência criativa, 
de complexidade suficiente para projetar qualquer coisa, só existe 
como produto final de um processo extenso de evolução 
gradativa (DAWKINS, 2007b, p. 56). 

  
A ponderação lógica sobre o assunto, baseada no exame dos 

indícios, levar-nos-á à conclusão quase certa de que Deus não 
existe. Somos forçados, a partir de uma análise estatística, a 
descartar a Religião dogmática em favor da Ciência racional. 
Dawkins afirma ainda que a Religião sobrevive a despeito das 
provas que a refutam, enquanto a corroboração da Ciência se 
respalda em evidências: 

 
Os fundamentalistas sabem que estão certos porque leram a 
verdade num livro sagrado e sabem, desde o começo, que nada 
os afastará de sua crença. A verdade do livro sagrado é um 
axioma, não o produto final de um processo de raciocínio. O 
livro é a verdade e, se as provas parecem contradizê-lo, são as 
provas que devem ser rejeitadas, não o livro. Pelo contrário, as 
coisas em que eu, como cientista, acredito (a evolução, por 
exemplo), acredito não porque as li num livro sagrado, mas 
porque estudei as provas. É uma coisa bem diferente (DAWKINS, 
2007b, p. 362). 

 



Maxwell Morais de Lima Filho | 309 
 

A visão de que haja um conflito necessário entre a Religião e 
a Ciência não é vista com bons olhos por Stephen Jay Gould. No 
livro Pilares do Tempo, ele se refere ao desacordo entre as 
atividades religiosa e científica como “um debate que só existe na 
mente e nas práticas sociais das pessoas, e não na lógica ou na 
utilidade correta desses dois assuntos inteiramente diferentes e 
igualmente vitais” (GOULD, 2002, p. 11). Contudo, ele rapidamente 
nos adverte que reconciliar a Religião e a Ciência não significa 
unificá-las. Sem se pretender original, ele defende que a 
legitimidade da Religião está na esfera moral e a da Ciência, no 
domínio factual. Destarte, a convivência harmônica é garantida 
desde que se respeitem essas fronteiras. Em outras palavras, o que 
Gould denomina de “princípio central de não interferência 
respeitosa” é uma exigência que deve ser cumprida em via dupla, 
tanto por religiosos quanto por cientistas. Eis como ele pinta os 
magistérios não interferentes (MNI) da Religião e da Ciência: 
 

Resumindo, […] a esfera ou magistério da ciência engloba o 
mundo empírico: de que é feito o universo (fato) e por que ele 
funciona de determinada maneira (teoria). O magistério da 
religião engloba questões de significado definitivo e valor moral. 
Esses dois magistérios não interferem um com o outro, 
tampouco englobam todas as especulações (considerem, por 
exemplo, o magistério da arte e o significado da beleza) (GOULD, 
2002, p. 13).  

 
O conflito ocorre, precisamente, quando uma esfera 

transborda de suas verdadeiras balizas e pretende tratar de 
questões que não lhe dizem respeito. Citemos um exemplo de cada 
lado. São famosos os casos do movimento criacionista no país de 
Gould, os Estados Unidos. Um ramo conhecido como Criacionismo 
de Terra Jovem defende, baseado numa leitura literal da Bíblia, que 
o nosso planeta tem pouco milhares de anos. Como, de acordo com 
esses criacionistas, há evidências científicas que corroboram tal 
interpretação, ela deve ser ensinada nos currículos escolares ao 
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lado da Biologia Evolutiva. O desrespeito da outra extremidade 
adviria dos cientistas ateus que se utilizam de conhecimentos 
fáticos com o intuito de abordar temas não empíricos. Por questões 
de espaço, contentemo-nos com este segundo tipo de desacato. 

Em nosso entender, um problema a ser enfrentado pela 
noção de conflito necessário entre a Religião e a Ciência está no 
grande número de cientistas que não são ateus, o que inclui, 
obviamente, os agnósticos. Mesmo que fiquemos restritos à 
Biologia, podemos montar uma equipe formada por Alfred Russel 
Wallace, Thomas Huxley, Theodosius Dobzhansky, o próprio Gould 
e Darwin! Não deve ser fácil, mas Dawkins terá que se resignar 
com o fato de que seu tataravô intelectual não era ateu, muito 
menos um ateu militante. Gould capitaliza isso quando reitera que 

 
Darwin não usou a evolução para promover o ateísmo ou para 
afirmar que nenhum conceito de Deus jamais poderia ser 
equacionado com a estrutura da natureza. O que ele argumentou 
foi que a factualidade da natureza, se interpretada segundo o 
magistério da ciência, não é capaz de resolver, nem mesmo de 
especificar, a existência ou o caráter de Deus, o significado 
definitivo da vida, as bases corretas da moralidade ou qualquer 
outra questão pertencente ao magistério distinto da religião 
(GOULD, 2002, p. 151). 

 
Pilares do Tempo precede em sete anos o lançamento de 

Deus, um Delírio, obra na qual Dawkins sistematiza a sua posição 
neoateísta. No livro de Gould, enxergamos críticas veladas que são 
direcionadas ao colega do outro lado do Atlântico, mas Dawkins 
não é nominado em nenhuma de suas páginas. Em contrapartida, 
Gould já havia falecido há quase cinco anos quando foi alvo destas 
críticas em Deus, um Delírio: 
 

Gould executou a arte de recuar a distâncias incríveis em um de 
seus livros menos admirados, Pilares do tempo. Ali ele cunhou a 
sigla MNI para o termo “magistérios não interferentes”: […] 
[...] 
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Parece ótimo – até que você pense um instante sobre o assunto. 
Quais são essas questões definitivas em cuja presença a religião é 
convidada de honra e a ciência deve respeitosamente se retirar? 
(DAWKINS, 2007b, p. 86). 

 
Para Dawkins, a proposta de magistérios não interferentes 

de Gould se baseia na antiga distinção de que a Religião trata de 
perguntas do tipo “por que” e a Ciência aborda as perguntas do 
tipo “como”. Ele reage com indignação, afirmando que essa 
discriminação é bastante problemática: 

 
O que diabos é uma pergunta sobre por quê? Nem toda pergunta 
que começa com um “por que” é uma pergunta legítima. Por que 
os unicórnios são ocos? Algumas perguntas simplesmente não 
merecem resposta. Qual é a cor da abstração? Qual é o cheiro da 
esperança? (DAWKINS, 2007b, p. 87). 

 
Dessa maneira, a nossa capacidade de elaborar perguntas 

gramaticalmente impecáveis não implica que elas sejam dignas do 
nosso precioso tempo, pois muitas dessas questões são desprovidas 
de sentido.  
 
6 Entendei-vos Uns aos Outros 
 

Ao longo desse texto expusemos três tipos de 
posicionamento do zoólogo queniano em relação ao naturalista 
britânico, a saber: 

 
(i) Dawkins com Darwin: a seleção natural tem papel decisivo 
como sendo o principal – mas não o único – mecanismo 
evolutivo na teoria de ambos. Além disso, tanto o naturalista 
quanto o biólogo são partidários da evolução gradualista; 
(ii) Dawkins contra Darwin: a seleção atua sobre o gene, e não 
sobre o organismo – concepção genecêntrica ou teoria do gene 
egoísta; 
(iii) Dawkins além de Darwin: a seleção natural se aplica a 
qualquer tipo de replicador, seja ele o material genético de 
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possíveis alienígenas, um meme ou um vírus de computador – 
darwinismo universal. 

 
O conceito de meme está umbilicalmente ligado à proposta 

de darwinismo universal e vai de encontro à leitura de que 
Dawkins seja um determinista genético em relação ao 
comportamento humano – pelo menos no sentido forte de 
determinismo23. Prova disso é que os memes nos permitem 
desobedecer, se assim o quisermos, as instruções egoísticas dos 
genes. Na proposta original de 1976, Dawkins exemplificou a 
transmissão tanto de memes científicos quanto de religiosos: ele 
mencionou o poder de contágio quando falou do meme Deus, mas 
não fez o mesmo com a propagação das ideias científicas. Anos 
depois, ele distinguirá qualitativamente os memes entre bons e 
perniciosos; as ideias científicas e as religiosas se enquadram, 
respectivamente, no primeiro e no segundo tipo. Também está 
presente n’O Gene Egoísta a noção de memeplexo, que é 
apropriada para explicar instituições complexas como a Igreja 
Católica.  

Outra ideia que não estava no seu primeiro livro é a maior 
vulnerabilidade das crianças às infecções mentais. Uma das 
consequências dessa fragilidade é que os cérebros infantis 
absorvem como uma esponja a Religião de seus pais. A rapidez 
dessa assimilação impede que a criança pondere racionalmente 
sobre o conteúdo impregnado. Por conta disso, Dawkins considera 
abusiva a doutrinação religiosa e promove uma campanha para 
que nos refiramos às crianças como filhas de pais religiosos, mas 
não como religiosas. Na perspectiva de Dawkins, há um confronto 
necessário entre a Religião e a Ciência, pois os cientistas recusam a 

                                                 
23 Contudo, pensamos que há um flerte com o determinismo genético de nossa conduta nessa 
passagem de seu primeiro livro autobiográfico: “E se a especulação jocosa de minha mãe fosse 
mesmo verdade, se a Clínica Eskotene tivesse mesmo me trocado pelo filho dos Cuthbert e eu tivesse 
sido criado como a criança errada num lar missionário? Será que hoje eu seria missionário 
ordenado? Acho que os geneticistas sabem o suficiente para dizer que não, provavelmente não” 
(DAWKINS, 2015, p. 294. Destaques nossos). 
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explicação sobrenatural invocada pelos religiosos. Além disso, as 
evidências encontradas no Universo nos permitem concluir com 
quase certeza que Deus não existe. Por fim, Dawkins assevera que, 
mesmo que existam questões cientificamente insolúveis, isso de 
modo algum nos autoriza a tentar resolvê-las teologicamente. 

O posicionamento de Gould é de que inexistiria tal conflito 
entre a Religião e a Ciência se fossem respeitados os limites 
temáticos e metodológicos de cada magistério. Segundo ele, o 
próprio Darwin respeitou essas fronteiras e, portanto, deveria ser 
tomado como um exemplo a se seguir. É um fato que a Ciência é 
utilizada para construirmos teorias elegantes que descrevem 
minuciosamente as leis da natureza. Não obstante isso, mesmo que 
chegássemos ao estágio de total compreensão dos objetos materiais 
do Universo, conservar-se-iam intocadas as questões valorativas e 
de sentido último. 

Dawkins e Gould foram os que melhor divulgaram a Biologia 
Evolutiva na segunda metade do século XX. O sucesso de venda de 
seus livros se deve à afortunada junção de uma escrita refinada 
com o rigor conceitual no tratamento dos temas. Devemos utilizá-
los na instrução daqueles que não enxergam o aspecto dinâmico da 
atividade científica e que são incapazes de compreender que 
divergências entre cientistas de uma mesma área são corriqueiras. 
Por conta da semelhança de formação acadêmica e por serem 
contemporâneos, Dawkins e Gould defendem abordagens que 
concordam no atacado, mas se chocam no varejo. Esses 
desentendimentos são refletidos no modo como eles descortinam a 
Ciência e, consequentemente, no tipo de relacionamento que ela 
estabelece com a Religião.  

Sobre esse tema, uma das mais prestigiosas agremiações 
científicas do mundo se manifestou do seguinte modo: 

 
A ciência não pode nem provar nem refutar a religião. Os 
avanços científicos colocaram algumas crenças religiosas em 
dúvida, como as ideias de que a Terra foi criada muito 
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recentemente, de que o Sol gira em torno da Terra e de que a 
doença mental se deve à possessão por espíritos ou demônios. 
Porém, muitas crenças religiosas envolvem entidades ou ideias 
que atualmente não estão dentro do domínio da ciência. Então, 
seria falso presumir que todas as crenças religiosas podem ser 
contestadas por descobertas científicas (Academia Nacional de 
Ciências, Instituto de Medicina, 2001, p. 54). 

 
Como podemos notar, se a contenda fosse arbitrada pela 

Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, prevaleceria, 
em geral, a visão do entendimento mútuo entre a Religião e a 
Ciência. Enfim, sabemos que este assunto é bastante complexo, 
exige uma análise mais detalhada e, com certeza, retornaremos a 
ele futuramente. 
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Pasaje Paquito (en Belén, 
Departamento de Loreto, Perú): 

 una Filosofía de la existencia 
 

Ana María Rocchietti1 
 
 

Estoy siempre en una perspectiva (o 
intuición del mundo, weltanschauung) 
desde la cual veo todo y que es para mí la 
única verdad y no la puedo ver desde 
afuera, objetivándola, porque ésta es solo 
real cuando permite a mí mismo, se 
desarrolla a partir de su propio origen […] 
la veo, por así decirlo entre otros posibles, 
lo que querría decir relativizarla. Karl 
Jaspers.2 

 
1 Pasaje Paquito 
 

El Pasaje Paquito es una callecita estrecha ubicada en el 
mercado de Belén, distrito ubicado al sur de la ciudad de Iquitos 
junto al río Itaya. Luce más ordenado que el resto de la feria, un 
espacio en el que conviven las mercaderías más heterogéneas junto 
a las plantas alimenticias y los cadáveres de peces, chanchos de 
monte y aves. Todo Iquitos se provee allí sin distinción de clases, 

                                                 
1 Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba/Argentina 

2  En E. Paolo Lamanna,  La filosofía del siglo XX. Segunda Parte: 510.  
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entre las aguas estancadas, los pasillos resbalosos, los vendedores 
que no hacen nada por colocar su venta porque los compradores 
llegan solos y la multitud sudorosa que llega temprano para evitar 
el intenso calor del trópico amazónico.  

El Pasaje Paquito exhibe, en sus mostradores prolijos, pilas 
de bebidas dosificadas en pequeñas botellas coloridas que sirven 
para “curar” y un arte-artesano cuya simbólica proviene de los 
ríos, de las naciones bora, witoto, yagua, cocama – cocamilla 
dispersas en caseríos que llevan el nombre de “comunidades” 
aunque también es producido por los ribereños-mestizos 
arracimados en otros tantos asentamientos de la tierra baja. En 
ellos, el género de vida está atado a la selva.  

La metafísica amazónica es el animismo: todo tiene madre. 
La madre es el espíritu de los seres, tanto de los vivientes como de 
los inertes. La dimensión fundamental del mundo es su 
espiritualidad. Cuando alguien enferma es porque ha perdido su 
madre o porque ha sucumbido a un ánima del mal. Cuando alguien 
se enamora es porque está amarrado.  
 
2 El pensamiento fantástico 
 

La diferencia radical del pensamiento salvaje fue definida 
por el clásico Claude Lévi-Strauss (1997): bricoleur. Se trata de una 
palabra polisémica pero que puede traducirse como artesano. Es 
decir, un productor que hace cosas con materiales desechados, un 
constructor – operario, un albañil. No lo dijo en forma peyorativa 
sino, por el contrario, aprehendió el carácter singular de ese 
pensamiento indiferente –aunque no tanto- al orden causal.  

El pensamiento fantástico es, en sí mismo, un 
experimentador y porta su propia estética. Es una escena psíquica 
única, concertada en la violación de la experiencia por la 
susceptibilidad mágica. Pero no se puede ignorar el núcleo 
colonialista que lo deformó pero también le abrió la convivencia 
con estéticas modernistas y contemporáneas. La tesis Taussig 
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(2013) dice, con convicción antropológica, que el chamanismo y el 
salvajismo se insertaron en la profundidad libidinal de la 
explotación, prácticamente esclava, de los indígenas por los 
patrones (caucheros y madereros). Es imposible saber si el 
animismo se incentivó con el colonialismo o si perduró como fondo 
activo de una mentalidad que ha sostenido sus certezas frente a 
todo intento de extirpación.  

Me gustaría evocar al filósofo y psicólogo Karl Jaspers (cuyas 
palabras anuncian este capítulo). Él decía que todo lo 
esencialmente real subsiste en cuanto yo mismo soy. Mi “ser ahí” 
es la sede de la realización de mi individualidad en la libertad de mi 
“personal” decidirme. A esta enunciación la llama Filosofía de la 
existencia. El mundo puede ser una ilusión, un punto de vista, una 
totalidad fragmentada sobre la cual se concierne una multiplicidad 
de perspectivas. LO concreto es que se verifica una tensión 
dialéctica entre lo trascendental que es constitutivo del mundo 
objetivo (como comprensividad total) y el cosmos individual, 
psicológico, en situación del individuo. Ella está dotada de 
irrepetibilidad y singularidad y abarca la intimidad del existente. El 
mundo forma parte de mi perspectiva entre otras posibles. Acepta, 
entonces, las apariencias del ser y considera verdad todo cuanto 
fomenta al existente (la vida, lo útil) y la visibilidad del existente. 
La realidad se afirma como el ser que no puede ser pensado como 
posibilidad. “Realidad” equivale a lo realizado (JASPERS, 1974) y la 
existencia a lo originario.  

Este enfoque es muy cercano al de Viveiros de Castro (2013). 
Sospecho que debe haberse inspirado en Jaspers en lo que hace a 
su antropología del multiperspectivismo. 

¿Por qué acudir a una obra que maduró en el siglo XX, a la 
luz, del nazismo (del que Jaspers debió escapar) y de las guerras 
mundiales? En primer lugar porque coincide con las primeras 
preocupaciones europeas etnológicas sobre el pensamiento 
“primitivo”: Malinowski, Durkheim, Mauss, Eliade, Lévi-Bruhl. En 
segundo porque introduce a un valor de la contemporaneidad: la 
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vida es siempre precaria por lo que hay que situarla en la 
“presencia” existencial de las cosas.  

Lévy Bruhl fue el primero que señaló que hay un 
pensamiento que es indiferente a la no contradicción (lo cual no 
quiere decir que no sea perfectamente eficiente en las 
circunstancias del mundo natural). Lo que él señala es que está 
presidido por la afectividad y por lo que denomina participación.  

La participación consiste en que las cosas están conectadas y 
que lo que afecta a una, afecta a las demás (LÉVY BRUHL 2012 
[1938]). Tiene que ver con una conciencia religiosa (ésta es mi 
inferencia). Por tanto, hay una unidad subyacente que afecta la 
conciencia general sobre el modo de vivir. Me parece de especial 
interés lo que afirma sobre la realidad: el mito es la historia 
verdadera. La realidad es biunívoca: es la vez perceptiva y mítica y 
esto así por razón afectiva. La realidad designa lo percibido y lo 
mítico en forma simultánea: el mundo mítico es tan real como el 
mundo dado. En síntesis: lo misterioso es constitutivo de lo real, 
no una mera cualidad ni una circunstancia. El mundo está 
impregnado por fuerzas ocultas.  

Ya Durkheim (Las formas elementales de la vida religiosa, 
1912), en la apoteosis de la etnología, había señalado que la 
representación colectiva –social- tiene prioridad lógica y 
cronológica sobre la conciencia individual.  

Los estudios sobre el pensamiento mágico o mítico fue 
dejado de lado por los antropólogos después del éxito 
lévistraussiano y condenados a ser una problemática de los clásicos 
en favor de enfoques más sociológicos. Descola y Viveiros de Castro 
los han retomado en la última década. Según Descola (2012, 199), 
el animismo es la atribución que los humanos hacen a los no – 
humanos de una interioridad idéntica a la suya. Es una forma de 
extender la cultura a los no humanos (plantas y animales). No 
obstante, dice evocando a Viveiros, existe una diferencia y ésta es el 
cuerpo. Los no humanos tienen plumas, cuero, corteza, etc. Ellos 
han conservado las cualidades interiores de las que gozaban antes 
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de la especiación, esto es, de la genealogía de la reproducción. No 
se distinguen por su alma sino por su fisicalidad. Poseen 
subjetividad, conciencia reflexiva, interioridad y aptitud para 
comunicarse en un lenguaje universal.  

Se configura, así, un arte de vivir cuya caracterización 
siempre es incompleta; una mezcla de barroquismo y surrealismo 
original:  

 
Así, el concepto de barroquismo americano o barroco de Indias 
[…] no es sólo una visión del mundo avivada a su vez por el 
surrealismo, la justa convivencia mítico-racional, vista ya no 
como mero capricho surrealista, sino como la concesión que le 
otorga el hombre racional al poder de lo sagrado. (CRESCENZI, 
2013, p. 92).  

 
Una obra de arte en emergencia, acosada por la crisis de lo 

originario (su contaminación cultural, el abandono de su 
tradición): eso es el Pasaje Paquito y su acopio de obras artesanas y 
sus elixires para combatir el mal (de ojo, de alma, de salud). Es una 
forma de inscribirse en la contemporaneidad.  

La contemporaneidad puede describirse como aquello que 
comenzó después de 1945, es decir, después de la Segunda Guerra 
Mundial en tanto nuevo régimen de historicidad (HERTOG, 2007; 
GIUNTA, 2014). No es que haya tenido una presencia poderosa en 
la Amazonía peruana pero no dejó de impactar -como en todas 
partes- la subjetividad de la masa anónima que se vierte todas las 
mañanas en las calles de Iquitos. Su autenticidad radica en que la 
obra –de arte- es lo que dura y que se puede experimentar con las 
formas. En ese sentido, el lenguaje que incorpora –violento- la 
industria y la imitación de lo moderno a las cosas, a los gestos y a 
las expresiones, no se torna falso ni transculturado: se vuelve 
contemporáneo.  

En ese marco, la alienación tiene valor y contribuye como 
vanguardia a la lucha de imágenes que es, en definitiva, la historia 
de las formas, la historia del arte (EINSTEIN, 2008).  
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Independientemente del desarrollo social y de la influencia –
intensa- del cristianismo, el juego de lo visible y lo invisible sigue 
tan vigente que visto desde el exterior etnográfico no se puede sino 
preguntar sobre la fuente de esta vitalidad histórica. MI tesis es que 
esto es así porque se conjugan fuerzas intensas peor no 
únicamente míticas sino más bien histórico-libidinales.  

 
3 Jimmy 
 

Fuimos a buscarlo a su casa, en donde atiende, en el 
suburbio de Iquitos; más precisamente, en la calle Libertad, cuadra 
7. Una calle prolija llena de viviendas populares también prolijas. 
Tiene –dice- 35 años. Nos apiñamos en un cuartito pequeño y 
atiborrado de cosas (ya he visto otros así), sentados frente a un 
mesa que contiene una especie de altar presidido por la imagen de 
Jesús. Es el curador.  

Fue él quien mencionó el Pasaje Paquito, en donde se 
aprovisiona de líquidos para curar y de agua florida. Quien guía la 
entrevista es Augusto.3 

Le pregunta por las clases de magia que existen. Jimmy dice 
que: - “la hay roja para el amor, la pareja estable, para conseguir la 
pareja; negra para hacer el daño y que enfermes y la blanca para el 
florecimiento de la persona. La lectura de cartas, en cambio, es 
menos segura, sólo en un 80 por ciento. Lo mejor es el cigarro o 
mapacho. En las cartas si te opones todo se malogra. Pero puedes 
ver con exactitud el daño, la enfermedad, pero no especifican el por 
qué. En el Pasaje Paquito hay aguas para el florecimiento. Un 
diente de ajo en agua te protege si tienes un espíritu débil y cuando 
cualquier persona te jala con la mirada. La vela roja sirve para el 
amor y la familia. En la noche, duermes con la vela encendida.” 

                                                 
3 “Nosotros” somos Augusto Cárdenas Greffa, Teodulio Grandez Cárdenas, Silvia Cornero y yo. 
Augusto y Teo son amazónicos; nosotras argentinas.  
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-“Tengo este poder desde los catorce años. Lo descubro con 
mis sueños por el abuelo [por parte de] por mi papá. Mi abuelo 
dijo: -Tú eres, tú sabes.” 

“Me iba al cementerio, de noche, a la llorosa [a la tumba de] 
Sin querer agarré su planta y la tumbé. Al tercer día me dijo 
claramente: -¡quiero que me devuelvas mi flor! Ahí empecé a 
relacionarme con ella. Me iba a enfermar. Un día encontré a sus 
padres [de la muerta], me dijeron que había muerto en un 
accidente, con su novio. Se dio vuelta para darle un beso [en la 
moto] y se mataron.” 

Retoma, entonces, la caracterización de su saber: “-No es 
necesario que estés concentrado, se presentan solos” [los 
fantasmas].  

Luego recomienda hacer un baño de florecimiento para 
evitar el estrés o para combatir a los enemigos. “No necesitas ser 
creyente para hacer tu baño. Es necesario para proteger bastante.” 

“Trabajo con plantas”, las compro, las preparo, las nombro y 
las uso. Tú te bañas y te frotas con una toronja madura. Luego te 
sientes más tranquilo, más relajado; cambia tu ambiente, viene 
dinero. A la toronja la partes en dos y te frotas el cuerpo.” 

“A las personas dañadas, se trabaja con plantas hediondas. 
También: te metes y te bañas. Primero tomas el vapor para que 
salga el daño y la cochinada. Usas, por ejemplo, lengua de perro. 
También hay florecimiento para el amor; se hace con pétalos de 
rosa cuando tienes pareja estable; no cuando están peleando [en 
conflicto]. [Si] Hay que armonizar la relación, haces el baño de 
florecimiento.  

¿Se puede usar la energía de otros entes? “Si, se puede. 
También la de San Antonio para hacer amarres. Hay que 
bautizarlos con tres gotas de tu sangre, dejas que se seque y le 
cambias el nombre. Lo conservas con el nuevo nombre que le diste. 
Para que cumpla le quitas su hijo [el niño Jesús que está en brazos 
del santo en sus representaciones habituales) y lo pones de cabeza 
o de corona en un vaso de agua. Si quieres cosas rápidas, lo 
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castigas y tienes una relación [amorosa] larga. Depende de si 
quieres un amarre para toda la vida o si lo quieres sólo para una 
atracción [temporaria]. Para un amarre largo hay métodos 
asquerosos: comer la sangre de su regla [de la mujer] en una 
cantidad exacta porque si te excedes, él se vuelve alcohólico, no 
trabaja y está siempre a tu lado [como carga]; sacar piel de uno de 
tus callos y se lo das a comer. Lo hacen hombre o mujer y se llama 
callo rayado. Para curar a un hombre alcohólico tienes que volverlo 
asqueado al alcohol. Se hace con mapacho, puro tabaco. Para las 
drogas también. Pero el trabajo no se puede hacer rápido porque 
[la persona] se dará cuenta. Se hace poco a poco.” El baño se icara 
con tu nombre; sólo para ti. Si lo usa otra persona, no protegerá. 
La epilepsia me dio a los catorce o quince. Conversé con mi abuelo 
y me dijo que se había desarrollado demasiado pronto para esas 
cosas [el poder de curar]. Igual tomo pastillas de por vida. Me daba 
cuando estaba presionado, cuando hacía varios trabajos al mismo 
tiempo. Me daban convulsiones. El abuelo me descubrió, me sanó y 
me dijo: -Tú eres, tú sabes. Entonces, hice dieta de sal, de chancho, 
de ají. Cuando curo, dieto yo y la persona. No se toma nada helado 
para que la relación [amorosa] no sea fría. El ají es para que no se 
discuta. El chancho es para que nadie se meta, por su fuerza [para 
evitar a los rivales]. El que sabe amarrar no puede cuidarse 
[amarrarse a sí mismo]. Es mucho mejor vivir solo que con una 
pareja porque puedo transmitirlo [el mal] a mi pareja. Si hay 
guerra de brujos, lo choca a tu pareja.” 

Jimmy tiene un perro. “Presienten mejor que los gatos; 
pueden ver el aura de las personas. El perro te cura, ve si estás 
tenso o tienes envidia sobre ti. Si te mira, sabe si tienes buena aura. 
Un amigo trabaja con magia negra. Vive mal porque el espíritu 
viene y te cobra. Por ejemplo te cobra con la muerte de tu hijo. 
Tienes que tener un espíritu fuerte. A veces estás en una fiesta y se 
bien el espíritu, cambia la voz. Si lo enfrentas, retrocede. María 
Pagilda es un espíritu maligno. Era una mujer buena y tranquila. 
Pero se fue con muchos hombres y se volvió mala. Le gusta hacer 
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daño. Luego te busca, llora y te pide perdón. Te promete lo que 
más quieres. Te hace magia negra. A mi amigo se le murió el hijo, 
la madre. Te da poder ilimitado pero te lo cobra. María vivió hace 
más de cien años. Es leyenda de Brasil. Se te puede aparecer en 
cualquier lugar.” 

“En el Pasaje Paquito te cobran todo caro. Te atrapan. Hay 
personas que vienen clamando: -quiero tener una pareja. Con 
notilillo (una papita) puedes atraer a tu pareja. La puedes dominar, 
también para el negocio. También puedes usar cebolla blanca.” 

Augusto explica que el que prepara las pociones debe estar 
aislado, que hay que dietar con pescaditos y con banano por un 
año. Dice que el curandero no puede verse a sí mismo, sólo ve la 
energía de los demás.  

En el altarcito –que ya mencioné- Jimmy ha puesto un Cristo 
crucificado, un rosario, un Sagrado Corazón y velas. Esperamos en 
la sala-comedor de la vivienda a Teo que se hará curar.  
 
4 Augusto 
 

Mientras regresamos a nuestro hospedaje de la calle 
Próspero, en un mototaxi, a toda velocidad, inmersos en el infernal 
ruido de esta ciudad, Augusto me relata: -Mi tío era banco. Tenía 
mucho poder. Mi hermana estaba en Lima, con su bebé recién 
nacido. El niño lloraba y lloraba. No podía consolarlo. Lo llamó por 
teléfono. El tío se concentró y le dijo que lo bañara con limón. Se 
curó, dejó de llorar. El limón tiene mucha energía, protege. Hay 
que tener uno en la cartera. Hay que bañarse con limón, sin secar 
el cuerpo porque te protege. Luego me cuenta que hubo una vez en 
que todo le andaba muy mal; no tenía trabajo, no tenía plata, tenía 
muchos problemas familiares. “voy a ver a un chamán que me 
entrega un frasco de agua florida. Lo guardo bien escondido. Todo 
se empieza a arreglar: en la imprenta –que era entonces mi 
negocio- empieza a entrar plata; entraba un trabajo tras otro, todo 
se arreglaba. De repente un día voy a ver el frasco. Lo busco y lo 
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busco y no aparece. Nunca más lo encontré. Es así. El chamán te da 
sólo por un tiempo.”  

“Una vez, voy a una chacra con mi padre para vender dulces. 
Iban tres mujeres por delante de mí gritando ¡Augustillo!, 
¡Augustillo! Finalmente llegan a la casa y gritan: ¡Augusto, ven! 
Llego yo y me dicen: -pero si ibas por delante, ¿no escuchabas? 
¡No! Iba por detrás. - ¡No puede ser! ¡Te hemos visto! Pero yo iba 
realmente por detrás. Eso significa que yo voy a vivir mucho 
porque mi espíritu iba por delante de mi cuerpo. Si hubiera sido lo 
contrario, ya tendría que ir preparando el ataúd.”  

En el Centro de investigaciones de Lenguas Indígenas de 
Padre Cocha, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en la 
ribera del río Nanay, él sigue narrando.  

-“Dos muchachos muy simpáticos vienen al baile, un sábado 
y otro. Las chicas se enamoran de ellos. Estaban locas por ellos. 
Todas querían bailar con ellos. ¡Ah! Bailaban muy bien. Pero a la 
medianoche desaparecían. Pero un sábado dos chicas –de verras, 
locas por ellos- no se les separan para nada. Toda la noche al lado 
de ellos porque querían ver a dónde iban. Para nada se les alejan. 
Llega medianoche y ellos salen y ellas detrás. Los siguen. Ellos van 
para el puerto y ellas los ven tirarse al agua. ¡Eran bufeos!4 Ellas, 
también como enloquecidas, casi se arrojan también. Tuvieron que 
detenerlas y llevarlas a sus casas. Esto es verdad. Al bar, por esta 
causa, lo cerraron.”  

“Otra vez, un muchacho tiene una enamorada. Ella muere. 
Él vivía en el monte, muy lejos. Una vez viene a la ciudad a bailar. 
Ve en el baile a su enamorada. Ellos bailan juntos y cuando llega la 
hora de irse, él la acompaña a su casa; pero cuando están por llegar 
a él le dan ganas de orinar y se vuelve un trecho para hacerlo y le 
da la espalda. Cuando regresa, ella ya no está. –“Bueno, se dice, 
estará en la casa. La vivienda estaba ubicada frente al cementerio. 

                                                 
4 El bufeo es el delfin de agua dulce al que se le atribuye en la Amazonía un gran poder de atracción 
de poder sexual.  
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Al día siguiente va y la busca, a las nueve. Toca a la puerta y sale la 
madre y le pregunta por ella. ¡No! ¡No!: está muerta, le dice. Él 
insiste: ¡bailó conmigo anoche! Sale el padre: -está muerta. ¡No! se 
van al cementerio. El muchacho dice: -le presté anoche mi 
chaqueta porque tenía frio. Llegan a la tumba. Ahí estaba la 
chaqueta, colgada en los brazos de la cruz.”  

“Existe la boa coto. Es una boa con dos cabezas. El nombre 
coto es por el mono pequeño que tiene cara casi humana. La gente 
la asocia con la madre del monte. Mi abuelo y mi tío fueron a cazar 
al monte, como hacían siempre. La matan a bala y se oscurece el 
cielo y llueve y se viene el agua por la quebrada5. En el caserío les 
dicen que es porque mataron a la madre del monte. De eso sólo 
vienen desastres.”  

En ese mismo lugar, don Elias Aquitui Chota, es el Apu 
cocama – cocamilla (él también se dice a sí mismo curaca que es 
una voz quechua pero toda la región usa léxico andino porque a 
ella llegan muchos migrantes desde Ecuador por el río Napo, el 
mismo río por el que anduvo Orellana antes de descubrir el 
Amazonas), jefe de un amplio conjunto familiar y que hace las 
veces de casero del Centro. Él también narra pero se refiere a su 
mundo cotidiano.  

Augusto dice, respondiendo a una observación mía relativa a 
que de pronto todas las artesanías tienen el dibujo de la ayahuasca 
(Banisteriopsis caapi) o un pedacito de la liana, que -hasta hace 
muy poco- no era así: -“aquí, en la Amazonía, la vida se resuelve en 
relación a la ayahuasca; el matrimonio, la vida de todos los días. No 
sabemos cuándo la ayahuasca pasa a los objetos.  

El dibujo de ese corte, y el corte mismo parece una flor, pero 
no es tal. Los trocitos los venden en las ferias artesanales, los 
insertan en llaveros y pulseras y, si la compra de máscaras, telas u 
otro tipo de objetos es grande, la acompañan con uno de ellos 
como regalo. Eso pasa en las ferias y en el Pasaje Paquito.  

                                                 
5 Los pobladores llaman “quebrada” a los arroyos de cauce menor, los cuales surcan la selva.  
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Augusto: -“Alguien ha debido llevarla para que la apliquen.”  
Y luego le pregunta a Elías: -¿de dónde vienen ustedes?  
Elias: - No nos acordamos; nadie se interesó.  
Augusto: -Ustedes vienen del Ucayali medio con la cultura 

Tutischcaino. Descienden de [Departamento] San Martín. Ustedes 
han sido nómades.  

Elias: - Hace un año vino uno de los fundadores. Dijo que 
venimos del río Guayaba. ¿Por qué no nos preguntaron antes? 
Nadie se acordaba. Sólo sabemos que somos cocama. Yo soy hijo de 
uno de los fundadores. Desde el Alto Huallaga pasamos al 
Marañón, luego al Amazonas (frente a la Refinería) y de ahí al 
Nanay, aquí. En 1924 no teníamos patrón. Cuando yo tenía diez 
años, nuestros padres eran esclavizados. El río Nanay estaba lleno 
de siringa6.  

Augusto: - Mi padre tenía palo de rosa7 aquí en el Nanay. Mi 
tío trabajaba en La Chorrera8. Cuando todo terminó, le dieron 
1000 soles y 20 familias [indígenas], unas sesenta personas. Ahí se 
instaló. Vinieron de La Chorrera. Cuando ya era viejo se 
empezaron a escapar por el Napo, por Mazán y quedaron en el 
Napo. Mi madre se hizo comadre de una witota, la señora Julia. 
Doña Julia Ruiz era chiquita, no pasaba de un metro y medio. Se 
escaparon de mi tío y terminaron en Negro Urco. La población 
escapaba de Picuruyacu. Mi mamá la reconoció: -¡Julia! ¡Qué 
haces! Escapaban del tío Alfonso. Es la avanzada más grande de 
witoto. Ustedes fundaron Nauta. Mi padre decía que el bora roba 
apellido, el witoto roba apellido; el cocama, no. Mi padre hacía 
dulces y los iba a vender por la ilusión de los dulces [quiere decir 
que los indígenas eran afectos a los dulces]. Mi padre tenía un 
fundo en el Ucayali, a una hora de surcar el Ucayali. Tenía 

                                                 
6 Jebe, látex o goma.  

7 Es una madera preciosa. Con ella se hacen muebles, adornos, arte.  

8 La Chorrera es famosa porque allí tuvieron lugar las atrocidades de la Casa Arana en la era del 
caucho.  
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ganadería y un manchal de cedro. Mi padre me contaba que en la 
década del sesenta le dio varicela a los cocama y se morían; sólo le 
podían dar penicilina. No daban abasto; les aplicaba hojas de 
plátano.  

Augusto: - Estaban calatitos [desnudos] pobres. Mi tío les 
hacía bromas sobre eso. ¿A ver la palomita!  

Augusto: En realidad Cárdenas [su apellido] es apellido 
judío. El original es “Decárdenas”. Desde la Guerra Mundial. Luego 
queda Cárdenas.  

Elias: -Los achuar vienen de Andes, Ramírez, Gavilán. Me 
dice: no sé escribir, ¿ése es tu nombre? ¿Gavilán? Si porque 
nosotros vivimos en el monte. Los patrones nos daban el nombre. 
Ahora mis hijos son profesores. Postularon por ser alumno 
indígena, por hablar la lengua. Tenemos [en el Centro de 
Investigaciones de Lenguas Indígenas] veinte alumnos cocama. 
Otros estudian Derecho, Sistemas. Tengo tres nietos que estudian 
sistemas. Les digo a mis nietos: el que sabe la lengua, saldrá. Me 
preguntan: ¿cuál es tu nombre indígena? ¿Cómo te decía tu 
madre?  

Augusto: -¿Te ha llevado el ILV [Instituto Lingüístico de 
Verano]?  

Elias: -No. No nos capacitan porque ahí, en Yurinacocha, 
sólo hay shipibo. Este terreno fue donado para el pueblo en 1994. 
Lo inició [el Profesor] Saavedra. Desde 1998, Saavedra vive [aquí] 
y enseña.  

Dice Augusto: -en la selva, se come todo lo que comen los 
monos y las aves. Así no hay peligro.  

Nos vamos hasta el taller de un ceramista, don Juan Lorenzo, 
moreno.. Es un hombre de cuarenta y tantos años, ágil y bien 
dispuesto. El taller está junto a una cinta de cemento, esto es, un 
largo camino de concreto que protege a las viviendas y a los 
caminantes del barro. Es un ámbito en el que se encuentra un 
horno industrial (que Juan no usa porque requiere una cantidad de 
combustible que no tiene), montones de barro cerámico y 
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desgrasante, unas sillas y estanterías con las obras. Se llama 
Mautapayun o “Tinajón brujo” y tiene un cartel: “Descubre el arte 
de nuestra selva”. Trabaja a pedido por eso el local en esta 
oportunidad está vacío. Las cerámicas se venden en el Pasaje 
Paquito y en la calle Sargento Lores. Tiene dos compradores que 
las llevan a Letizia [en la frontera con Brasil] cada dos o tres 
meses.  

Dice Juan Lorenzo: -Yo empecé con una capacitación de la 
Dirección Regional de Turismo que vino aquí. Me alentó un 
profesor. Vinieron tres a capacitarnos. Yo terminé pero otros 
compañeros, no. No tenían interés. La capacitación fue para 
trabajar con torno, para hacer piezas grandes a mano, para hacer 
el colado de la arcilla, para hacer prensado en los moldes. Cuando 
está hecho el colado se amarra a los moldes que lo absorbe, se deja 
secar y ya sale y prensado. Yo enseño el torneado, colado, 
moldeado. Los alumnos vienen cada quince días o al mes. Pero no 
se domina en poco tiempo. Se aplica vidriado. El torneado no lo 
hacemos porque el horno no llega a 2000o; tendría que ser 
eléctrico, dice uno. Viene otro y dice ¡No! hay que pagar la energía. 
Hace dos años que espero [una solución]. Tengo que capacitar a 
dos personas ahora para “quemar” pero una está en Tabatinga. 
Está postrado ahí [el horno] Salen unas doscientas piezas que se 
venden a tres soles [un dólar]. Tenemos balones [Son una suerte 
de gran contenedor con canilla adosada que sirve para guardar y 
mantener fresca el agua] que cuestan 250 soles [los muestra].  

Augusto: -la producción debiera ser industrial como para 
que dé ganancia.  

Juan Lorenzo: -yo tenía un socio pero no quería portar y se 
fue [es otro horno en Padre Cocha]. Pero hoy su horno está 
abandonado. Los dibujos son cocama, los antepasados ya los 
hacían.  

Señala un dibujo (figura1).  
-Es toé, el complemento de la ayahuasca. El toé no genera 

dependencia.  
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Augusto: -las líneas onduladas son características de los 
cocama.  

El ceramista muestra un dibujo (figura 2) y comenta: -es una 
falda cocama. Y luego agrega: -la arenilla de aquí es “sana”, no está 
contaminada [es el desgrasante aplicado a la arcilla para que 
adquiera la plasticidad adecuada]. Es pura greda.  

Augusto: -¿por qué no puedes tornear entonces?  
Juan Lorenzo: -se corta porque tiene partículas duras que 

lastiman los dedos al tornear. Según el tamaño, hago dos piezas 
por día, doce a la semana. Al por mayor cuestan cuarenta soles y al 
por menor, cincuenta.  

Augusto: -es para el agua helada.  
Juan Lorenzo: - Trabajo de ocho a diez horas por día y hago 

unas doscientas piezas pequeñas. Luego del acabado, se hace el 
soleado, secado y lijado y se pone en el horno de leña [lo tiene 
afuera del taller, en el fondo de la casa]. Para las piezas negras, uso 
ceniza. Las quieren los turistas.  

Augusto: -nuestras abuelas cocinaban en ollas de barro el 
arroz. Era delicioso. Una vez, un hombre andaba por los pueblos 
con su ollita milagros; iba al monte, cocinaba, sacaba la olla al 
camino… ¡Y no perdía el calor! ¡Hervía sin fuego! La vendía y 
cuando el llegaba a su casa, la olla no funcionaba. Era en el Ucayali.  

Luego comenta: -No tienen figuras de animales.  
Juan Lorenzo: -Eso es para moldes. Ahí se demora. Por eso 

no trabajo con moldes. Los abuelos siempre hacían el mismo 
dibujo. Entre los abuelos, la artesanía la hacían las mujeres. Hoy 
mujer y hombre son iguales. No tiene que ver ni con la 
menstruación ni con el embarazo. 

Elías: -¿Por qué? Porque el que toma se pone pesado o 
vomita.  

Augusto: -El masato se fermenta, está “verde”. La saliva 
fermenta el jugo. Hoy fermentan yuca, le ponen medio kilo de 
azúcar y caña para que sea más fuerte. Los witoto y los yagua lo 
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hacen con aguaje9 y banano maduro. Es cahuana. Es el que me 
gusta a mí.  

Elias: -Las señoritas son “brindadoras” [ofrecen masato] 
pero no hay que tomarlo todo; hay que hacerlo circular. Si se 
rechaza, no se da de beber [al visitante] nunca más, se sirve 
comida a todos menos al que menospreció.  

Augusto: -el caldo de gallina en la chacra cuesta sesenta u 
ochenta soles. Lo toman solamente los ricos.  

Una señorita, hija de Elías me ofrece una pulsera tejida y me 
dice: -¡qué bonito arte del campesino! 
 
5 Pasaje Paquito 
 

Al final de la calle Próspero, que es el corazón comercial de 
Iquitos, se llega al mercado. Allí la linealidad de los negocios 
desaparece y comienzan las mesas en que se exponen los frutos de 
la Amazonía: vegetales de verdulería, plátanos, peces grandes y 
pequeños, motelos abiertos mostrando sus vísceras, potajes y 
tabaco. Un sinfín de mercaderías.  

El pasaje luce con una estética colorida que deviene de las 
botellitas perfectamente ordenadas junto a todo tipo de arte 
artesano que ahora incluye la representación de la ayahuasca o un 
trozo de ella. Las tortugas de madera, las mariposas en las 
“pantallas” (abanicos de fibra) y las gallinas de cerámica son las 
que sueltan la fantasía. Por lo demás, cuelgan bolsas o shikras de 
chambira. Los efectos cromáticos se logran usando tintes 
industriales pero todo viene desde la selva.  

No es un buen lugar para meditar sobre el apretujado 
conjunto de imágenes del recorrido por la ciudad y por el río 
Nanay. Circula una multitud apurada en medio de los charcos y de 
la basura. Las mujeres que atienden su puesto están sentadas 
indiferentes al hacinamiento y la suciedad. Allí pasan las horas, día 

                                                 
9 Es el fruto de una palmera.  
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tras día; allí crecen sus hijitos y allí madrugan, cocinan, comen. La 
escuela les importa pero no es una opción sostenida porque 
necesitan a su prole desde que tienen seis u ocho años para 
sostener el puesto. Muchas han emigrado desde los caseríos que 
están en los bajíos ribereños (nativos y mestizos) y se han 
adaptado a la ciudad.  

Los hombres hacen los trabajos más esforzados; van y 
vienen cargados, con bolsas, cajones, canastas con pesca, con 
plátanos, con gallinas muertas. 

Después del Pasaje Paquito, caminando sin apuro, se puede 
ver el área inundable, con las casas sobre pilotes y los botes que 
transportan a las gentes y a la riqueza de la selva y el río. (Figuras 
3, 4, 5 y 6). No obstante, en contraste, el Pasaje Paquito luce 
ordenado, prolijo, racional en medio de una matriz de sensaciones 
caóticas y abigarradas. Como si, el mismo, fuera un espectro.  
 
6 Cura y surrealidad 
 

A la casa de Jimmy y de otros curadores va la gente para 
resolver sus problemas de amor, daño, enfermedad y desengaño.  

Hay dos cuestiones –casi vulgares en su enunciación- que 
encuentro en el Pasaje Paquito: una tiene que ver con el lugar del 
significado en el discurso humano y la otra es la ambigüedad que 
puede alojar una estrategia cultural alimentada por la dinámica de 
la vida y del vivir a lo largo de las generaciones, especialmente la 
que está dedicada al trauma y al delicado límite entre la conciencia 
y el inconsciente. Ambas son demasiado ambiciosas pero cualquier 
circunstancia, acontecimiento o situación las moviliza. Me parece 
que eso resume Paquito.  

Según Bersani (2011), las oposiciones sintomáticas son las 
que llevan a descubrir los movimientos estratégicos en el interior 
de la conciencia a través de los cuales una racionalidad amenazada 
formula el proceso de un colapso inevitable como conflicto quizá 
históricamente trágico pero ontológicamente tranquilizador entre 
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imaginación y realidad, entre sujeto y objeto o –aún más allá- entre 
el individuo y la civilización. 

La curación –término problemático tanto para la profesión 
médica como para el psicoanálisis- del alma y del cuerpo es una 
noción oscura pero inseparable de la referencia a la vida y a la 
verdad.  

“Sólo un viviente es susceptible de curarse porque es 
igualmente susceptible de morir. La estructura interna del 
organismo lo predetermina, lo programa para organizarse a sí 
mismo para conservar su forma y responder a las agresiones 
internas y externas durante cierto tiempo. Sin esta espontaneidad 
vital no habrá curación.” (BERSANI, 2011, p. 48). Y añade que la 
curación exige esfuerzo, va más allá del principio del placer, que la 
salud (yo digo del alma y del cuerpo) no es satisfacción o el silencio 
de los órganos sino el poder de controlar situaciones peligrosas, 
poder que se desgasta a fuerza de controlar los sucesivos peligros. 
La vida no sería sino la inscripción del lenguaje en un cuerpo, en 
un sujeto, en un viviente.  

Esta última afirmación –que tiene como centro a los 
humanos- establecería una frontera radical entre ellos y los 
animales y las plantas aunque ellos también pueden enfermar (y 
sanar posiblemente). Es porque declara la autonomía de lo 
simbólico y de la cultura para cualquier individuo humano que viva 
socialmente. Estimo que eso es lo que rompe lo que he escuchado y 
observado. 

Por otra parte, existe en todo eso una estética pero se 
confunde con otras formas de organizar el conocimiento, las 
creencias y las sensibilidades. No existe, en cambio, el oficio 
auretizante del arte formal (Cf. ESCOBAR, 2011).  

 
Si el psicoanálisis trata sobre los desencuentros, dolorosos, 

del hablante con el goce y con la palabra10 (BERSANI, 2011, p. 50), 

                                                 
10 Tesis lacaniana sobre un inconsciente sin instinto, puro lenguaje.  
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los curadores y chamanes parecen escarbar en el proceso primario 
en el que el sujeto no deja de alucinar y tiene poco predisposición 
tanto a la verdad como a la supervivencia. El dolor del amor, de la 
fortuna, de la historia de esclavitud produce finalmente una 
surrealidad expectante y un lenguaje escasamente referencial. Una 
estética específica anclada en el ensueño del pensamiento lógico (a 
la vez práctico y alucinado) y en toda la potencia del inconsciente 
intuyendo la unidad sustancial del viviente procurando que 
desaparezca la insoportable oposición de los contrarios y el 
horrible olvido de no saber de dónde se vino y quién se es.  
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Figura 1- Toé cocama 
 

 
Figura 2 – Falda cocama 
 

 
Figura 3 – Belén 
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Figura 4 – Maravillas de Paquito 
 

 
Figura 5 – Maravillas de Paquito 
 

 
Figura 6 – Maravillas de Paquito 
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O mundo do texto e a formação do sujeito na 
filosofia hermenêutica de Paul Ricoeur 

 
Daniel Pansarelli1 

 
 
1 Introdução 

 
O ser humano não se descobre pronto e o si mesmo só pode 

ser resultado de construção, em um processo de auto-conquista. O 
longo e estimulante trabalho desenvolvido por Paul Ricoeur, na 
elaboração de sua filosofia hermenêutica, dentre outras coisas, 
organiza uma espécie de crítica à concepção tipicamente moderna 
de subjetividade – se opõe ao ego cartesiano. Mas não o faz com o 
intuito de anular a figura do sujeito, esfumá-lo ou, em termos pós-
modernos, liquidá-lo. Ricoeur se insere em uma tradição do 
pensamento, moderno, o qual se esforça por criticar com vistas a 
ampliar, a superar, mas sem renegar. 

Em seu caminho, que chamou de via longa da compreensão 
do sujeito, o filósofo rompe com a noção cartesiana do cógito 
imediato. Entre o existo e o penso, não há um logo. Para serem 
possíveis as Meditações, foram antes necessárias muitas 
mediações2. A construção de si mesmo, ainda quando ocorre em 

                                                 
1 Universidade Federal do ABC/Brasil 
2 Explicita Ricoeur, em Conflito das interpretações: “Antes que o sujeito se ponha consciente e 
voluntariamente,  ele já estava posto no ser ao nível pulsional. Essa anterioridade da pulsão com 
respeito à tomada de consciência e à volição significa a anterioridade do plano ôntico com relação ao 
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processos autodidatas, depende das mediações oferecidas pelo 
mundo da vida – esse, que só pode ser um espaço público. A 
Ricoeur, filósofo hermeneuta, interessa sobretudo a mediação 
proporcionada pelos textos. 

Neste capítulo, em que revisito a hermenêutica de Ricoeur, 
tenho o objetivo de explicitar o que considero mais impactante em 
sua produção: aspectos metodológicos da compreensão filosófica 
da realidade, incluindo o direito ao conflito das interpretações, 
como via constitutiva de diversidades epistemológicas, as quais 
parecem ser fortemente demandadas por filósofos deste início de 
século. Tratarei do tema começando por uma brevíssima 
caracterização da hermenêutica ricoeuriana, ela mesma, como uma 
mediação entre a religião e a secularização na formação dos 
sujeitos. Passarei, então, a reflexões sobre os discursos como 
mediações na formação subjetiva – já não importando aqui se são 
discursos religiosos ou secularizados: interessará mais o papel que 
esse elemento, o discurso, ocupa na arquitetônica da hermenêutica 
ricoeuriana, e menos o teor que ele revela. Por fim, como um 
desdobramento, apresentarei a possibilidade de compreendermos 
o mundo do texto, conceito caro à teoria do autor, como espaço 
público a ser ocupado também como parte do processo formativo. 

 
2 A hermenêutica entre a religião e a secularização 

 
Não resta dúvida sobre a grande influência exercida pela 

hermenêutica ricoeuriana sobre diversos autores e sobre distintas 
áreas do saber. Se sua obra é amplamente apropriada por 
estudiosos da história e das religiões, por exemplo, penso que sua 
influência não é menos sentida na construção do pensamento 
latino-americano, sobretudo aquele atualmente produzido por 

                                                                                                      
plano reflexivo, a prioridade do existo sobre o penso. Daí resulta uma interpretação menos idealista, 
mais ontológica do Cogito.” (RICOEUR, 1969, p. 205). 
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Enrique Dussel3. Talvez um dos elementos que confiram tamanha 
capacidade de influência à obra de Ricoeur seja justamente o 
alargamento interpretativo que ela possibilita. 

Isso que chamo de alargamento é usualmente caracterizado 
como efeito da virada hermenêutica de Ricoeur. Primeiro, 
considere-se que não haverá, segundo essa compreensão, ruptura 
radical entre sujeito e objeto. O sujeito, ao relacionar-se com o 
objeto, o faz de forma voluntária (consciente, em sentido 
freudiano), mas carregado de elementos involuntários, quais 
sejam, 

 
todas as nossas experiências do passado, com seus símbolos, 
complexidades, significados, traumas, relações pessoais e seus 
êxtases que determinam nossos valores, nossas motivações e de 
certa forma condicionam a nossa objetividade sobre um objeto 
que nos traz curiosidade (CASTRO, 2012, pp. 83-4). 

 
Uma vez que todo objeto precisará ser interpretado, inexiste 

objetividade absoluta. E a própria linguagem vai se constituir como 
uma espécie de metáfora, na busca por expressar um ou alguns dos 
significados possíveis daquele elemento da realidade sobre o qual 
se debruça (o objeto de estudo). A linguagem, mesmo a científica, 
será sempre simbólica – e nos símbolos, os discursos científicos e 
religiosos se encontram: certamente são diferentes os símbolos 
mais usuais nos discursos religiosos e nos discursos científicos, 
seculares, mas em ambos os casos, são discursos simbólicos. “Nem 
mesmo o rigor científico escaparia da linguagem como símbolo 
[...]. Com isso, postula-se o conhecimento religioso com seus mitos 
e metáforas como formas de ver e conhecer o mundo – com um 
método diferente que o usado pelo conhecimento científico” 

                                                 
3 Em Filosofia latino-americana: a partir de Enrique Dussel, demonstrei que Ricoeur é 
provavelmente o autor de matriz francesa que exerce a mais importante influência sobre o 
pensamento dusseliano, apesar do próprio filósofo exaltar o papel de Lévinas na estruturação do seu 
pensamento. Em minha argumentação, considero aspectos metodológicos, e não apenas os temáticos 
(PANSARELLI, 2015). 
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(CASTRO, 2012, p. 85). Sob perspectiva da formação do sujeito, os 
discursos religiosos exercerão tanta influência quanto os seculares, 
e isso ocorre porque  

 
nessa perspectiva fenomenológica, o campo da religião preserva 
uma autonomia própria, que ultrapassa o âmbito da filosofia e 
da psicologia. O que interessa à fenomenologia é a experiência 
vivida da religião [...]. A utilização da fenomenologia 
hermenêutica de Ricoeur permite justamente uma nova visão da 
dinâmica da consciência, da linguagem e das significações 
intencionais, da relação do si-mesmo e da alteridade [...], ele 
torna possível abordar a dinâmica religiosa a partir da ação. 
(SODRÉ, 2004, pp. 163-4). 

 
Ou seja, importa a experiência vivida, seja ela qual for, 

responderá pela carga de elementos involuntários que o sujeito 
colocará na sua interpretação da realidade. Afinal, “a relação mito e 
logos está vinculada a um regresso à enorme carga de sentido dos 
símbolos pré-racionais” (CARBULLANCA N., 2014, p. 152). 

O alargamento interpretativo ocasionado pela virada 
hermenêutica de Ricoeur, portanto, pressupõe a ressignificação da 
dicotomia sujeito-objeto, na medida em que considera que todo e 
qualquer objeto terá sua significação conferida pelo sujeito. Assim, 
a subjetividade estará necessariamente no ato interpretativo, não 
havendo possibilidade da objetividade absoluta. Se todo 
conhecimento carregará em si elementos de subjetividade, então, 
todos os discursos, sejam eles religiosos ou seculares, exercem 
função análoga na constituição do sujeito. Pela hermenêutica, neste 
sentido metodológico, supera-se aqui a dicotomia religião-
secularidade. 

Podemos, agora, passar à melhor caracterização disso que 
Ricoeur chama por discurso (já não havendo distinção entre a 
natureza religiosa ou secular), avançando para uma compreensão 
mais detalhada do seu papel mediador na construção da própria 
subjetividade. 
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3 Discurso como obra na construção da subjetividade 

 
Ao propor uma crítica à compreensão tipicamente moderna 

da concepção de sujeito, a qual considera demasiadamente simples 
e, portanto, incapaz de abarcar a diversidade constitutiva do ser 
humano, Ricoeur aponta a necessidade de mediações. O sujeito não 
se dá de forma imediata, tal como se pode verificar na fórmula 
cartesiana do cógito4. Antes, ele precisa ser formado, construído, o 
que só pode ocorrer de maneira mediatizada. E tal mediação 
ocorre pelas obras da cultura humana, produzidas pelos próprios 
sujeitos, no espaço público que caracteriza a vida em sociedade.  

Tratando desta questãko, Abrahão Costa Andrade reflete 
sobre a relevância da cultura como mediadora do sujeito: 

 
Se damos a devida atenção à palavra ‘cultura’ [...], alcançamos 
sem dúvida a maior inteligência da noção de consciência como 
tarefa. A cultura, sabemos, é mediação; é a passagem da 
natureza à humanidade por meio do trabalho, da linguagem, 
passagem pela qual ela se configura como uma constelação de 
ksímbolos. Os símbolos, por seu lado, requerem interpretação 
(ANDRADE, 2000, p. 36). 

 
Se concordamos que a cultura se expressa, dentre outras 

formas, na transformação da natureza pelo trabalho humano 
planejado e executado (cf. MARX, s/d: 60), compreenderemos este 
processo de criação das obras que compõem a cultura como um 
processo de expressão subjetiva e pública – a forma do sujeito 
expressar-se para o mundo, num processo que o levará à 
descoberta de si mesmo, ao mesmo tempo em que procede à 
descoberta de um novo aspecto do mundo em que vive. Trata-se de 
um processo dialético entre sujeito e mundo, que permite ao 
primeiro a constante redescoberta de ambos. Todo esse processo 

                                                 
4 Trabalhei de forma mais detida esse assunto em Autoria do mundo: a educação mediada do sujeito 
autônomo (PANSARELLI, 2004). 
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pressupõe, necessariamente, o convívio intersubjetivo no espaço 
público. 

Na leitura de Carlos João Correia, este diálogo sujeito-mundo 
 

pressupõe um enraizamento simbólico da subjetividade no seio 
do mundo. Longe de ser um dado imediato, este enraizamento 
implica uma permanente articulação entre o discurso humano e 
o próprio mundo. Na verdade, o discurso redimensiona-o, 
permanentemente, recria-o nos seus valores, na sua linguagem e 
no seu tempo. Por sua vez, o mundo, com a sua linguagem, o seu 
tempo e os seus valores, constitui o fundo sem o qual o discurso 
não poderia operar com eficácia (CORREIA, 1999, p. 446). 

 
Para avançar na compreensão do processo de construção de 

si mesmo, portanto, será necessário melhor compreender um 
conceito-chave da hermenêutica ricoeuriana, a saber, o discurso, 
sob duas formas: primeiro, em termos gerais; depois, a 
caracterização possível deste mesmo discurso como uma obra. 

Para utilizar uma terminologia mais própria ao texto 
ricoeuriano, chamarei de discurso qualquer diálogo entre sujeitos, 
mediados pelo mundo. Junto a isso, o filósofo explica que “o 
discurso é definido como acontecimento da linguagem, assumindo, 
à partida [de início], as características fundamentais atribuídas por 
Saussure ao ato da fala [parole]”. Ocorre que este discurso “não é 
apenas um acontecimento, mas é fundamentalmente sentido”, o 
que possibilita a comunicação (cultura), uma vez que venha a 
existir uma “relação de reciprocidade entre a comunicação e a 
expressão discursiva de uma significação” (CORREIA, 1999, pp. 
447-9). O campo da hermenêutica constitui-se justamente na 
comunicação (necessariamente intersubjetiva), na possibilidade de 
ser que se abre ao sujeito que se põe a interpretar as obras do 
mundo. 

Parece necessário explicitar que o discurso é, para Ricoeur, 
uma forma humana de expressão e de criação. Segundo o autor, “a 
tríade discurso-obra-escrita” constitui o alicerce ou a sustentação 
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daquela que seria, para a sua filosofia hermenêutica, a 
“problemática decisiva, a do projeto de um mundo” (RICOEUR, 
1986, p. 110). Este mundo projetado funda-se na questão da 
interpretação, que se faz necessária justamente pela significação 
simbólica da cultura. 

O discurso como acontecimento tem quatro características 
em especial, a saber: (1) ele é temporal, tem uma localização na 
história, e realiza-se no presente; (2) remete sempre a um locutor, 
o protagonista do discurso; (3) refere-se invariavelmente ao 
mundo, de maneira direta ou não; e (4) é o meio para a troca de 
mensagens, de experiências, de sentidos do mundo (cf. RICOEUR, 
1986, pp. 111-2). O conceito de discurso em Ricoeur, portanto, não 
pode ser entendido apenas em relação a aspectos estruturalistas da 
língua – ainda que o hermeneuta utilize constantemente o 
estruturalismo na construção de sua própria teoria, ele os 
ultrapassa, alcançando invariavelmente uma dimensão ético-
política, social, contextualizável. 

Com efeito, “se todo discurso é efetuado como 
acontecimento, todo discurso é compreendido como significação” 
(RICOEUR, 1986, p. 112). Então todo discurso carece de 
interpretação. 

Interessa aqui, mais precisamente, a possibilidade de 
compreender a realização do discurso como obra. Ele é, portanto, 
algo a ser criado, assim como algo a ser interpretado. O 
hermeneuta propõe três condições para que possamos caracterizar 
o discurso como obra, a saber: 

 
uma obra é uma sequência mais longa que a frase e que suscita 
um novo problema de compreensão relativo à totalidade finita e 
fechada que a obra como tal constitui. Em segundo lugar, a obra 
é submetida a uma forma de condição que se aplica à própria 
composição e que faz do discurso uma narração, ou um poema, 
ou um ensaio, etc.; é esta codificação que é conhecida pelo nome 
de gênero literário [...]. Finalmente, uma obra recebe uma 
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configuração única que a liga a um indivíduo e que se chama o 
estilo (RICOEUR, 1986, p. 115). 

 
A noção do discurso como compreensão – sentido em 

relação a um acontecimento –, aliada às três condições acima 
descritas, permite que este discurso seja entendido como obra. Esta 
obra, produto do trabalho humano, chama necessariamente por 
um autor. Daí a constante pergunta ricoeuriana pelo Quem? do 
discurso, da ação. Conforme afirma Marcos Lisboa, “uma questão 
orienta a reflexão ricoeuriana sobre a relação entre o sujeito e a 
ação, a saber: Quem?, na excelência da sua ação é capaz de estima 
e respeito” (LISBOA, 2002, p. 80). É o sujeito protagonista, 
responsável pela ação, que se encontra no cerne da questão 
hermenêutica5. 

Para Ricoeur, a noção de sujeito de um discurso recebe um 
novo estatuto quando o discurso se transforma em uma obra: o 
sujeito passa a ser autor, artesão da linguagem na produção da 
obra discursiva. “De fato, a noção de autor, que vem qualificar, 
aqui, a de sujeito falante, aparece como o correlato da 
individualidade da obra” (RICOEUR, 1986, p. 117). 

Ponto fundamental na resposta à indagação pelo Quem?, a 
questão da autoria é um primeiro nível de autonomia do sujeito na 
construção de suas próprias mediações, no seu processo de 
permanente formação. Com efeito, 

 
autor diz mais que locutor; é o artesão da linguagem. Mas, ao 
mesmo tempo, a categoria do autor é uma categoria da 
interpretação, no sentido de que ela é contemporânea da 
significação da obra como um todo [...]. O homem individua-se 
ao produzir obras individuais. A assinatura [estilo] é a marca 
desta relação (RICOEUR, 1986, p. 117). 

                                                 
5 Tratando do assunto em perspectiva mais ontológica e menos política, Ricoeur escreve: “Daremos 
uma forma interrogativa a essa perspectiva, introduzindo através da pergunta quem? todas as 
asserções relativas à problemática do si, dando desse modo a mesma amplitude à pergunta quem? e 
à resposta – si.” (RICOEUR, 1990: 28). 
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Individual e assinado, o discurso como obra é a objetivação 

de modos de ser do próprio autor. É o autor que objetiva-se em sua 
obra artesanalmente construída. Quando completa, a obra 
identifica-se com autor, não lhe sendo alienada – para utilizar uma 
terminologia marxista. Uma vez objetivada, a obra adquire certo 
distanciamento em relação à subjetividade originária do autor, ela 
deixa de ser sujeito-imediato para se tornar mediação. E é 
justamente este distanciamento em relação à subjetividade, 
efetuado pela objetivação, que torna incondicionalmente necessária 
a interpretação da obra. Nas palavras do hermeneuta, 

 
daí resulta que a interpretação é a réplica desta distanciação 
fundamental que constitui a objetivação do homem nas suas 
obras de discurso, comparáveis à sua objetivação nos produtos 
do seu trabalho e da sua arte (RICOEUR, 1986, p. 118). 

 
Observe-se que aqui, a relação entre sujeito e mundo é 

imprescindível. O sujeito só se faz na relação com as obras do 
mundo6. Tal como as próprias obras do mundo são expressões 
objetivas de subjetividades diversas. A singularidade subjetiva e o 
caráter público dos espaços de con-vívio, se con-fundem. 
 
4 O mundo do texto como espaço público 

 
A noção de obra ganha uma característica bastante especial 

quando manifesta-se de maneira fixa, isto é, quando ela permanece 
independente do autor que a criou. Ricoeur simboliza a obra 
permanente pela noção de texto: “o texto é um discurso fixado pela 
escrita. O que é fixado pela escrita é, pois, um discurso que poderia 
ter sido dito, é verdade, mas que se escreve precisamente porque 
                                                 
6 Em Autoria do mundo: a educação mediada do sujeito autônomo (PANSARELLI, 2004), explicitei a 
incrível proximidade entre aa concepções antropológicas de Ricoeur e de Paulo Freire. A noção de 
que os sujeitos se formam mutuamente, mediatizados pelo mundo, é parte fundamental da proposta 
freireana de educação dialógica, tal como apresentada na Pedagogia do oprimido. 
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não se diz” (RICOEUR, 1986, p. 142). Uma vez escrita, a obra-
discurso permanece, independente do autor que a realizou, o que 
gera um vão entre autor e leitor – eles não estão face-a-face. O 
leitor, portanto, deve tornar-se intérprete. Vejamos com Ricoeur 
que “o livro separa até em duas vertentes o ato de escrever e o ato 
de ler, que não comunicam; o leitor está ausente da escrita; o 
escritor está ausente da leitura. O texto produz assim uma dupla 
ocultação do leitor e do escritor” (RICOEUR, 1986, p. 143). Ou 
ainda, escrito de outra forma, mais incisiva: “o texto deve poder, 
tanto do ponto de vista sociológico como psicológico, 
descontextualizar-se de maneira a deixar-se recontextualizar numa 
situação nova: é o que faz, precisamente, o ato de ler” (RICOEUR, 
1986, p. 119). 

Ainda em outro sentido, mas não desconexo do primeiro, “o 
escrito conserva o discurso e faz dele um arquivo disponível para a 
memória individual e coletiva” (RICOEUR, 1986, p. 143). É uma 
importante forma de expressão cultural, dada sua permanência, e, 
portanto, uma forma de mediação na reconquista do sujeito. Mais 
que isso, é um eminente convite à prática educativa: o texto 
permanece como registro do contexto público em certo momento 
histórico, disponível para re-interpretações ao longo da história e 
em outros contextos. 

Sintetizando a questão: o discurso elaborado como obra e 
falado mantém o autor e o interlocutor em um mesmo contexto 
espaço-temporal. Desta maneira, diminui-se consideravelmente o 
distanciamento que permite ao ouvinte interpretar – ação que o 
tira da condição de passividade no processo de interlocução. Esta 
relação, no limite, poderia ser considerada em uma dimensão 
privada, particular. Mas o texto, por sua vez, depois de concebido e 
materializado, não pertence mais ao mundo do autor. Não 
pertence, também, ao mundo de um único leitor – ele pode ser 
recontextualizado em diferentes situações históricas. Está, 
literalmente, dado ao público. Desta maneira o hermeneuta 
concebe aquilo que chama por mundo do texto. 
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A noção de autoria de uma obra permite identificar um 
primeiro nível de autonomia do sujeito na construção da mediação, 
que é parte da sua própria formação, a formação do sujeito 
mediado. Refiro-me a autonomia do autor na criação da obra. Em 
se tratando de um texto, obra escrita, ou outra forma de obra com 
caráter permanente, um segundo nível de autonomia se apresenta 
na relação da mediação. É a autonomia da própria obra, “a 
libertação do texto” (RICOEUR, 1986, p. 143) em relação ao seu 
autor, o que lhe dá, invariavelmente, estatuto público. Se o autor 
foi autônomo na criação de sua obra, agora a obra é que se torna 
autônoma em relação à intenção do autor: é uma obra dada ao 
mundo, chamando por novas e diferentes interpretações. Esta obra 
se constitui como elemento possibilitador da mediação. 

Para além da relação autor-obra, situarei agora a outra 
relação necessária ao processo, qual seja, aquela que engloba a 
obra e o intérprete. 

Primeiro, vejamos com Ricoeur que a obra foi concebida 
dentro de uma realidade sócio-histórica, o que lhe permite afirmar 
que “todo o discurso está, assim, num grau qualquer, ligado ao 
mundo” (RICOEUR, 1986, p. 144). Mesmo na mais remota ficção, 
encontram-se elementos pertinentes ao mundo, uma vez que o 
processo de formação do próprio autor se deu a partir da mediação 
com as obras do mundo. A ligação do texto com o mundo, ainda 
que remota em alguns casos, é o elemento que garante a 
possibilidade de interpretação. Localiza-se ai a viabilidade do 
terceiro nível da autonomia: o leitor autônomo em sua 
interpretação. 

Uma vez que a obra está livre de seu autor, é autônoma em 
relação a ele, nada há que prenda o intérprete à intenção do autor 
quando da elaboração de seu produto. A obra concluída e fixada, 
dada ao mundo, publicada, traz em si e consigo a autonomia que 
permite, ou melhor, obriga o leitor a tornar-se intérprete. Este 
passa da condição passiva de ouvinte para a postura ativa de ser 
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interpretante. Precisamente neste sentido o hermeneuta afirma 
que 

 
interpretar é explicitar o modo de ser-no-mundo exposto diante 
do texto [...]. O que se deve, de fato, interpretar num texto é uma 
proposta de mundo, de um mundo tal que eu possa habitar e 
nele projetar um dos meus possíveis mais próprios. É aquilo a 
que eu chamo o mundo do texto, o mundo próprio a este texto 
único (RICOEUR, 1986, p. 122). 

 
Diante deste mundo do texto autônomo, o intérprete 

recontextualiza a obra, no contexto social de seu próprio tempo 
histórico, conforme seu próprio modo de ser-no-mundo. Com 
efeito, “aquilo de que eu, finalmente, me aproprio, é uma proposta 
do mundo: esta não está atrás do texto, como estaria uma intenção 
encoberta, mas diante dele como aquilo que a obra desenvolve, 
descobre, revela” (RICOEUR, 1986, p. 124). Quem está diante do 
texto é justamente o leitor interpretante, que só poderá relacionar-
se com o texto se o trouxer para seu próprio contexto histórico, 
efetivando a interpretação. Distanciado da figura do autor, o 
intérprete tem todas as condições de fazê-lo, tornando-se autor da 
interpretação e, assim, da ressignificação do texto. Desta maneira, 
o leitor interfere na significação do seu contexto público, na 
construção do mundo e da história. 

Para o hermeneuta, a interpretação é a ação mais 
característica da reconquista do si através das mediações. 

 
A partir daí, compreender é compreender-se diante do texto. Não 
impor ao texto a sua própria capacidade finita de compreender, 
mas expor-se ao texto e receber dele um si mais vasto que seria a 
proposta da existência, respondendo da maneira mais 
apropriada à proposta do mundo (RICOEUR, 1986, p. 124). 

 
Quando se levantou contrário à proposta do cogito imediato, 

Ricoeur propôs a via longa da construção de si como meio de 
reconquista do sujeito. Esta via longa, percorrida pela mediação 
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das obras de nossa cultura, inicia-se na autoria autônoma das 
obras, passa pela autonomia da própria obra que se desprende do 
autor e finda em uma nova autoria: a autoria do sujeito-intérprete, 
que pode com igual autonomia recontextualizar a obra, expondo-se 
diante de seu mundo (mundo do texto) e descobrindo novos 
aspectos de si mesmo, um si mais amplo do que aquele que estava 
antes da exposição. 
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