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Faz sentido, ainda, falar em religião civil? Tanto numa perspectiva
conceitual quanto histórica, a discussão parece deslocada. Esta noção
demonstrou-se problemática, ambígüa até, a ponto mesmo de alguns
analistas colocarem em dúvida seu caráter operatório. Por outro lado,
numa época marcada pelo esfacelamento das visões de mundo, pelo
aparente triunfo do individualismo, tem-se a sensação de que falar em
religião civil significa falar de um fenômeno que nada tem a dizer sobre o
nosso tempo e sobre os dilemas que ele engendrou. Numa leitura ainda
mais estreita, seria tocar num anacronismo, senão num equívoco históri-
co — a tentativa, para muitos deliberada, de instrumentalizar a imagem
e os símbolos da nação com o evidente objetivo de impor, ou consolidar,
a dominação de um grupo ou de uma classe social. Ao nosso ver tais
avaliações não fazem jus à complexidade que o tema encerra. Este arti-
go procura insistir na importância da religião civil enquanto categoria e
objeto de conhecimento. Numa perspectiva histórica (e, tanto quanto
possível, comparada), veremos até que ponto o seu estudo permite abrir
perspectivas interessantes para repensar o relacionamento que estabe-
lecemos com alguns dos graves problemas colocados pelo nosso pró-
prio momento civilizacional.

Bellah e a religião civil

Nosso ponto de partida não poderia ser outro. Tudo começa com o
famoso artigo de Robert N. Bellah,1  um pesquisador até então devotado
ao estudo das religiões japonesas. Fruto da comparação entre o univer-
so religioso tradicional do extremo-oriente (onde as esferas propriamene
“religiosa” e “política” compõem um todo articulado e indiferenciado)
com a experiência histórica norte-americana, Bellah chega à conclusão
de que nos Estados Unidos existe ou existia uma religião civil — ele
toma a expressão de Rousseau — que se expressa por meio de “um
conjunto de crenças, símbolos e rituais”. A menção a Deus nos discur-
sos dos diversos presidentes americanos e em textos canônicos como a
Declaração de Independência ou a Constituição; idéias-força como “mis-
são”, “democracia” e “liberdade”; devoção aos “pais fundadores” da
República; instituição de festas e lugares de culto cívico assim como de
uma auto-imagem na qual a América se identifica com o arquétipo bíbli-
co da “terra prometida”: seriam estes os elementos básicos da religião
civil americana.2

1 BELLAH, Robert N. “Civil Religion in America”, in McLOUGHLIN, W. G. & BELLAH, R. N. Religion in America.
Boston: Beacon Press, 1968. Originalmente publicado em Daedalus, vol. 96 (1).

2 Um interessante balanço da persistência das idéias de “missão” e “povo eleito” nos EUA é feito por KRAKAU,
Knud. “Critical reflections upon an old theme: the topoi of chosen people and mission in American history”, in
Amerika Studien 38 (3) 1993: 457-470.
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Pouco importa que nela não se faça menção explícita a um “além”,
ou que esta religião divida o mesmo espaço social com as diversas de-
nominações e seitas cristãs que definiram, de certa forma, o ethos norte-
americano.3  Tal convivência tornou-se possível por dois motivos: porque
muitas das características da religião civil americana — e não só da
americana, como veremos — advêm do seu substrato cultural cristão, e
porque ambas operam em níveis distintos da realidade social. Enquanto
os ritos e símbolos de uma se apossam da (ou se adeqüam melhor à)
esfera do público, os da outra ficam restritos ao mundo privado e das
relações interpessoais e comunitárias mais imediatas.4  A religião civil
americana opera no nível global do corpo social e é a sua expressão
privilegiada no plano simbólico. Bastaria esta constatação da dimensão
religiosa da vida social para que a tese da religião civil se impusesse
sem maiores problemas. Mas Bellah quer ir além. Pondo em evidência a
existência desta tradição, o que ele pretende de fato é denunciar as
“distorções” às quais ela tem sido submetida. Nesse sentido, o imperia-
lismo norte-americano não seria uma conseqüência lógica da auto-pro-
clamada “missão” de defender e difundir o ideal democrático, mas sim
uma degeneração daquele ideal. Como a religião civil demonstrou ser
dinâmica e capaz de assimilar novos simbolismos ao longo de sua traje-
tória, Bellah sugere que seu futuro poderia e deveria ser redirecionado.
Pois esta religião não significa, para ele, um “culto da nação americana
mas uma compreensão da experiência americana à luz de uma realida-
de última e universal”.5  Por fim, e pluralizada pela incorporação de ou-
tras tradições, ela se tornaria parte de algo muito mais amplo: uma “reli-
gião da humanidade”.

O artigo de Bellah suscitou uma forte polêmica, na qual tomaram
parte historiadores, teólogos e sociólogos.6  Num texto posterior, em que
se defendeu de alguns de seus críticos, Bellah reafirmou suas teses e
deixou clara a dubiedade que atravessa a noção de religião civil. Se, por
um lado, ela permite pensar realidades sociais concretas, uma vez que
“todas as sociedades organizadas politicamente têm alguma forma de
religião civil”,7  por outro este conceito está indissociavelmente ligado a
uma preocupacão de caráter normativo. O estudioso da sociedade, en-
quanto tal, não tem como se furtar à tarefa de interferir, ou de procurar

3 Ver o excelente artigo de EISENSTADT, S. N. “Culture, religions and development in North American and Latin
American civilizations”, in International Social Science Journal (134) 1992: 593-606.

4 BELLAH, op. cit., p. 5.
5 BELLAH, op. cit, p. 20.
6 O que não deixa de ser irônico: a participação de Bellah no número especial de Daedalus só foi possível

porque Talcott Parsons declinou do convite que lhe fora feito. Ver MATHISEN, James A. “Twenty years after
Bellah: whatever happened to American civil religion?”, in Sociological Analysis 50 (2) 1989: 129-146.

7 BELLAH, Robert N. “American civil religion in the 1970s”, in JONES, D. G & RICHEY, R. E. (eds). American Civil
Religion. San Francisco, 1990, p. 257.
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interferir, no seu objeto. Tudo se resumiria, em certa medida, ao grande
dilema “existencial” das ciências humanas, eternamente divididas entre
seu projeto analítico e sua (às vezes mais consciente, às vezes menos)
dimensão propriamente moral. Esta dualidade fica evidente na idéia de
religião civil, de vez que ela é, simultaneamente, uma chave analítica e
uma proposta. O que, aliás, só faz de Bellah o continuador de uma tradi-
ção que remonta a Comte e Durkheim.8  Pois estes acreditavam que a
sociedade que nascia sob os escombros da velha ordem não teria como
se furtar à tarefa de instituir um sistema de valores que desse sustenta-
ção ao novo edifício social. Daí o percurso de Comte (de filósofo a dou-
trinador) bem como o de Durkheim, o qual também declarar-se-á adepto
de uma “religião da humanidade”.9  É claro que para Bellah a religião
civil não é um mero projeto, uma “fantasia”. Ela é uma realidade. Mas na
medida em que tal realidade é concebida historicamente, ela está apta a
assumir feições que os atores sociais lhe dão. Pode-se dizer que o que
está em questão é tentar evitar a realização da previsão pessimista que
Weber, na contramão de Tocqueville, fizera num artigo de 1906: “o cará-
ter democrático da América do Norte é dependente do caráter colonial
de sua civilização e, por conseguinte, demonstra a tendência de decli-
nar juntamente com este último”.10

Para Weber, foi a ética do puritanismo e das seitas que serviu de
base à formação do ethos norte-americano, enquanto que Bellah não
entra na questão das origens, pelo menos a este nível. Eles concordam,
todavia, em dois pontos fundamentais. Primeiro, de que o período-chave
é a fase colonial. Segundo, de que este ethos está em perigo. Para We-
ber, a incipiente burocratização da religiosidade norte-americana no iní-
cio do século XX teria como conseqüência o enfraquecimento do espíri-
to anti-autoritário das seitas e, a longo prazo, da própria visão de mundo
americana. Para Bellah, embora a religião civil “não tenha sido sempre
invocada em favor de causas meritórias”, foi na década de 1960 que “os
perigos de distorção” se acentuaram definitivamente.

Bellah fala apenas em conjunto de crenças, ritos e símbolos relati-
vos à nação e aos seus founding fathers. A rigor, ele não elabora uma
definição de religião civil. E isto porque tinha consciência de que se o
fizesse apenas a partir da experiência norte-americana, estaria violenta-
da a plasticidade do fenômeno. As diferenças entre a religião civil ame-
ricana e a francesa estavam evidentes para ele.11

8 Um amplo painel da obra de Bellah pode ser encontrado em BÉJAR, Helena. “Una epoca de frio moral: la
sociología comunitarista de Robert N. Bellah”, in Reis (74) 1996: 77-113.

9 Ver COMTE, Auguste. La science sociale. Paris: Gallimard, 1972 e PRADES, José A. “Religion civile et religion
de l’humanité: retour sur l’anthropocentrisme durkheimien”, in Social Compass 40 (3) 1993: 415-427.

10 WEBER, Max. Soziologie. Universalgeschichte. Analysen. Politik. Stuttgart: Kröner, 1973, p. 395.
11 BELLAH, “Civil religion in America”, p. 15.
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Entramos assim no problemático terreno das relações entre política
e religião, ou melhor, naqueles casos-limite em que as duas dimensões
não podem ser facilmente distinguidas entre si. Em princípio, falar de
religião civil pressuporia algum consenso em torno do termo religião —
um consenso que não existe e que, tudo indica, dificilmente se instala-
rá.12  Conseqüentemente, quando se abordam as confluências do sagra-
do e do político, a linguagem dos analistas se divide: “religião política”,
“para-religião”, “mito político”, e assim por diante. Quaisquer que sejam
as expressões utilizadas torna-se evidente, em todo o caso, as profun-
das similitudes existentes, e isto não apenas pelo fato de que o vocabu-
lário do político e do religioso muitas vezes coincide. Somente uma certa
flexibilidade dos conceitos permitiria desenvolver uma ampla perspecti-
va comparada do fenômeno político-religioso.13  Homologias estão em
toda a parte. Não só na identificação da dimensão religiosa do senti-
mento patriótico, como cedo perceberam Feuerbach e Simmel,14  mas
mesmo, para alguns, nos ritos eleitorais das sociedades “democráticas”.
Estes seriam marcados por uma inegável dimensão mágico-religiosa, na
medida em que investem os eleitos de uma substância (um mana?) sem
a qual sua autoridade dificilmente se explica.15

Muitos contestam uma visão tão flexível do religioso.16  Mas a lógica
da diversidade se impõe e, com ela, a necessidade de relativizar. Aque-
les que se defontram com formas radicalmente distintas de visão de
mundo, como é o caso dos estudiosos das religiões orientais, não têm
outra saída senão constatar o óbvio: “não é possível refletir sobre a natu-
reza, o funcionamento ou o significado das religiões na sua pluralidade e
diversidade sem formar uma noção abstrata e generalizada da religião”.
Um outro analista, nas conclusões de um simpósio sobre as religiões do
mundo comunista, vai mais longe e afirma que “a era das definições
unívocas da religião está acabada”.17  É compreensível então que, num
movimento análogo, se possa agregar, sob a noção de religião civil, um
espectro relativamente amplo de fenômenos político-religiosos.

12 LAMBERT, Yves. “La 'Tour de Babel‘ des définitions de la religion”, in Social Compass 38 (1) 1991: 73-85.
13 Já tocamos nesta discussão em DA MATA, Sérgio. “Diante de quem se inclinar?”, in Revista Brasileira de

Estudos Políticos (82) 1996: 159-179; e DA MATA, Sérgio. “Sacralização da política, politização do sagrado
(quando a Igreja se descortina)”, in Varia Historia (16) 1996: 142-157.

14 SIMMEL, Georg. “A contribution to the sociology of religion”, in The American Journal of Sociology (6) 1955: 1-
18, p. 4. FEUERBACH, Ludwig. Preleções sobre a essência da religião. Campinas: Papirus, 1989, p. 41.

15 GUYONNET, Paul. “Du sacré en politique”, in Cahiers Internationaux de Sociologie (102) 1997: 161-181.
16 Entre outros: MARTELLI, Stefano. A religião na sociedade pós-moderna. São Paulo: Paulus, 1995 e AUGÉ,

Marc. Por uma antropologia dos mundos contemporâneos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.
17 PYE, Michael. “What is 'religion‘ in East Asia?”, in BIANCHI, Ugo (ed.) The notion of “religion” in comparative

research. Roma: “L’Erma” di Bretschneider, 1994, p. 115; e LEGENDRE, Pierre. “Qu’est-ce donc que la religi-
on?”, in Le Débat (66) 1991: 35-42.
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O mito da secularização (e outros mitos)

As variedades de religião civil pareceriam surgir historicamente como
fruto direto ou indireto de um processo de transformação mais amplo: a
“secularização”. Este termo traduz uma idéia extremamente difundida
(basta mencionar a “morte de Deus” nietzscheana ou o famoso ensaio
“O futuro de uma ilusão”, de Freud), segundo a qual, na modernidade, o
espaço da religião tende a se estreitar cada vez mais em virtude da
afirmação do pensamento racionalista. Weber ofereceu uma expressão
que consolidou-se como a imagem deste suposto refluxo do religioso.
Ele fala em progressivo Entzauberung der Welt, desencantamento do
mundo. Os historiadores da Revolução Francesa, por seu turno, sobre-
tudo Vovelle, apoiaram-se na noção de “descristianização”, enquanto
que outros falaram em “laicisação”. Uma análise crítica destes conceitos
faz-se necessária, já que, à primeira vista, a religião civil se nutriria de
um vácuo de sentido deixado pela desagregação da religião tradicional.

Vejamos primeiro o termo descristianização. Ele parecia sólido, uma
vez que estava bem ancorado nos extensos levantamentos quantitativos
feitos por Vovelle para a França de fins de século XVIII: queda substan-
cial da freqüência ao culto dominical, baixa sacramentação, etc. A críti-
ca principal que se fez a esse termo foi, basicamente, a de que não faria
sentido falar em “descristianização” sem uma “cristianização” que a an-
tecedesse. A cristianização só teria se dado numa camada muito super-
ficial, de modo que o gênio do paganismo ainda estaria a animar a religi-
osidade das populações rurais.18  Outros ressaltaram não só o caráter
“falacioso” desta noção, mas também sua restrita operacionalidade.19

Mona Ozouf sugeriu, entretanto, que o termo descristianização ainda
teria algo a nos oferecer desde que o entendêssemos por um sinônimo
de “secularização”.20

Chegamos assim aos nossos dois outros conceitos. Para Françoise
Champion tanto laicisação quanto secularização denotam o fenômeno
da “emancipação das sociedades em relação à religião”.21  Não são as
peculiaridades que tal processo vai adquirir nos diferentes países que
devem nos ocupar nesse momento, e sim a própria idéia de “emancipa-

18 DELUMEAU, Jean. Le catholicisme entre Luther et Voltaire. Paris, 1971. Uma ressalva importante: subjacente
a essa crítica de Delumeau está a idéia de que haveria um patamar a partir do qual se poderia falar em
“cristianização”. Tudo o que ficasse aquém deste patamar (mensurável?), obviamente, não ofereceria um
retrato adeqüado do que deveria ser o cristianismo. Evidencia-se assim o caráter eclesiocêntrico da crítica
que Delumeau e Le Bras fizeram da “descristianização”.

19 CSÁKI, Moritz. “Déchristianization? Eine begriffsgeschichtlische Untersuchung”, in ENGEL-JANOSI, F., KLIN-
GESTEIN, G. u. LUTZ, H. (Hrsg). Formen der europäischen Aufklärung. München: R. Oldenbourg, 1976.

20 OZOUF, Mona. “Déchristianization”, in FURET, F. & OZOUF, M. Diccionaire critique de la Révolution Française.
Flammarion, 1988.

21 CHAMPION, Françoise. “Les rapports Église-État dans les pays européens de tradition protestante et de
tradition catholique: essay d’analyse”, in Social Compass 40 (4) 1993: 589-609.
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ção” em si. Por uma questão de comodidade, referiremo-nos aqui ape-
nas à “secularização” uma vez que sua noção-gêmea não mereceu a
mesma atenção da parte dos especialistas.22  Resumidamente, “secula-
rização” significaria a emergência de uma nova forma de auto-compre-
ensão do social. Uma auto-compreensão não mais fundada naquilo que
Rudolf Otto chamou o radicalmente outro, mas em ideologias ou visões
de mundo produzidas por outras esferas ou instituições — o Estado, a
Ciência, o mercado, os meios de comunicação de massa. Uma passa-
gem (ou um retorno) da transcendência à imanência.

O esgotamento desta forma de se perceber a dinâmica da relação
entre representações religiosas e modernidade é hoje evidente. A obra
que primeiro demonstrou de forma sistemática a falácia do conceito de
secularização (e, por conseguinte, dos de laicisação e descristianiza-
ção) foi o curto e brilhante ensaio publicado por Thomas Luckmann em
1967, A Religião Invisível.23  Para Luckmann, os estudos nesta área havi-
am rompido com a tradição da sociologia clássica ao instaurarem uma
confusão, tão persistente quanto empobrecedora: aquela que é apenas
uma das formas históricas de religião (a religião de igreja) passou a ser
tomada como a religião tout court. O inegável declínio a que foi subme-
tida a religião de igreja, atestado em inúmeros estudos, não significa o
declínio da religião — algo que já estava claro para dois dos primeiros
mestres desta disciplina. Durkheim havia observado que a religião “pa-
rece chamada a se transformar mais do que a desaparecer”,24  enquanto
que Ernst Troeltsch, analisando (em 1910!) o “individualismo religioso”,
concluía que “as causas disto [do individualismo religioso] não são, de
forma alguma, uma oposição especial contra a religião ou contra as coi-
sas religiosas; pelo contrário, trata-se de uma específica recusa do mo-
delo eclesiástico (Unkirchlichkeit) e uma aversão da forma da Igreja e
dos pressupostos da Igreja. A opinião corrente é: a religião não é nada
que possa ser exercida em comunidade; nada, em absoluto, que possa
ser construído de maneira análoga; ela é uma coisa privada do indiví-
duo. (...) Portanto as causas deste fenômeno indicam, em grande medi-
da, que a vida religiosa está a procurar outros caminhos que não os
eclesiásticos”.25

22 Para uma visão ampla da trajetória deste conceito, ver o extenso verbete “Säkularization, Säkularisierung”, em
BRUNNER, Otto, CONZE, Werner und KOSELLECK, Reinhart. Geschichtliche Grundbegriffe. Band 5. Stutt-
gart: Klett-Cotta, 1984. Uma abordagem das teorias da secularização na perspectiva da historiografia pode
ser encontrada na útil introdução do livro de SCHLÖGL, Rudolf. Glaube und Religion in der Säkularisierung.
München: R. Oldenbourg, 1995.

23 LUCKMANN, Thomas. The invisible religion. New York: Macmillan, 1967.
24 DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa. São Paulo: Paulinas, 1989, p. 508.
25 TROELTSCH, Ernst. “Religiöser Individualismus und Kirche”. Gesammelte Schriften. 2. Band. Tübingen: J. C.

B. Mohr (Paul Siebeck), 1913, p. 110. Também Simmel observou esta incongruência entre a religiosidade
orientada a partir dos modelos oficialmente sancionados e aquela outra, que obedece à “interioridade do
sujeito individual”. SIMMEL, Georg. “Das Problem der religiösen Lage”, in Philosophische Kultur. Leipzig: Al-
fred Kröner, 1919, p. 217.



187

Será preciso então, por meio de uma reconstrução teórica, mapear a
trajetória da religião — ou, melhor dizendo, das suas diversas manifesta-
ções históricas — para que se possa identificar qual é a forma específi-
ca que ela vem a assumir nas sociedades contemporâneas. Luckmann
considera o processo de socialização como “fundamentalmente religio-
so”, uma vez que os universos simbólicos que daí emergem, e que lhe
conferem um mínimo de estabilidade, adquirem para o indivíduo e para
o grupo uma dimensão transcendente. Tais “configurações de significa-
do” são o que ele chama visões de mundo.

“Podemos concluir, assim, que uma visão de mundo, enquanto re-
alidade ‘objetiva’ e histórico-social, desempenha uma função es-
sencialmente religiosa, e definí-la como uma forma social elemen-
tar de religião. Esta forma social é universal na sociedade huma-
na” (The Invisible Religion, p. 53)

A visão de mundo, ao ser internalizada, torna-se um “elemento cons-
titutivo da identidade pessoal”. Reciprocamente, a identidade pessoal
passa a manifestar a nível subjetivo o significado socialmente “objetiva-
do” da visão de mundo. Luckmann conclui então (e essa conclusão é
essencial) que pode-se definir a identidade pessoal como “uma forma
universal de religiosidade individual” (p. 70; grifo nosso).

Passando dos pressupostos analíticos à dinâmica da história: o que
caracterizou a formação das nossas sociedades, no plano morfológico,
tem sido a crescente diferenciação do social em instâncias relativamen-
te autônomas entre si. Este processo inevitavelmente afetou o universo
das representações religiosas. Se em nossos primórdios elas irrigavam
todo o tecido social, a partir de um certo momento elas tendem a serem
vistas como privilégio — no limite, quase um monopólio — de um grupo
e, finalmente, de uma instituição específica que, por assim dizer, encar-
rega-se da gestão do sagrado. A religião “torna-se uma parte circunscri-
ta e eminentemente visível da realidade social”. E é esta “especialização
institucional” que termina por transformar a religião “numa realidade cres-
centemente ‘subjetiva’ e ‘privada’”, uma vez que o engessamento institu-
cional a que foi submetido o sistema de crenças não consegue dar va-
zão às diferentes demandas de indivíduos e gerações. Ainda que o pa-
drão “oficial” de religiosidade não desapareça completamente e mes-
mo, em alguns casos, mantenha alguma influência enquanto catalizador
de sociabilidades ou legitimador de determinados ritos sociais, os mo-
delos que ele tem a pretensão de impor deixam de ser incorporados
pela maior parte das pessoas. Não se trata, pois, de declínio da religião,
mas de uma crescente incongruência entre religiosidade “oficial” e “indi-
vidual” — e de um processo de substituição no qual a segunda se so-
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brepõe à primeira. A construção da identidade pessoal se torna um fe-
nômeno privado, e, por fim, “a unidade temática do cosmos sagrado
tradicional é quebrada. Este desenvolvimento reflete a dissolução da
única hierarquia de significado na visão de mundo. Baseadas na com-
plexa estrutura institucional e na estratificação social das sociedades
industriais, emergem diferentes ‘versões’ da visão de mundo” (pp. 73,
86 e 98).26

A existência de amplos sistemas interpretativos capazes de exten-
der seu domínio sobre o campo simbólico de uma dada sociedade (aquilo
que Augé chama “retóricas intermediárias”) não se adeqüaria mais às
estruturas sociais da nossa época. Nada de recuo ou definhamento da
religião. Temos, isto sim, definhamento da sua forma mais institucional,
e, simultaneamente, pluralização dos “cosmos sagrados” que, a nível
individual, continuam a cumprir a função primordial do religioso: doar
sentido. Não causa estranheza, portanto, que Luckmann utilize a pala-
vra secularização com reservas: “o mito da secularização baseia-se num
equívoco que acarreta sérias conseqüências: uma situação única, histó-
rica e passageira [a religião de igreja] adquire o status de um arranjo
estrutural duradouro entre sociedade e religião”.27

A perspectiva luckmanniana permite romper tanto com as visões mais
triviais da “secularização” quanto com uma certa ambigüidade concei-
tual que caracteriza a posição de analistas como Marcel Gauchet. Este
fala em “saída da religião”,28  embora declare rejeitar “completamente”
as categorias de laicisação e secularização.29  Para Gauchet o “fim da
religião” deve ser entendido como o fim de sua dimensão coletiva e de
seu papel de estruturador do espaço social; mas, acrescenta ele, uma
vez que a sociedade moderna “se constituiu, nas suas articulações prin-
cipais, pela metabolização da função religiosa”, não se pode dizer que
ela desconheça a religião.30  Significa reconhecer — como Luckmann
havia antecipado — na experiência pessoal a existência de um “estrato
subjetivo ineliminável do fenômeno religioso”. A inevitável contraface desta
constatação é a ambigüidade de vocabulário que fica evidente nesta
passagem: “Uma saída completa da religião é possível. Isso não signifi-
ca que o religioso não tenha mais o que dizer aos indivíduos”.31

26 Para uma visão dos efeitos desta pluralização no plano ritual, ver o artigo de COMBS, James. “Celebrations:
rituals of popular veneration”, in Journal of Popular Culture 22(4) 1989: 71-77.

27 LUCKMANN, Thomas. “Säkularisierung — ein moderner Mythos”. Lebenswelt und Gesellschaft. Paderborn:
Schöningh, 1980, p. 171. Ver também HADDEN, Jeffrey. “Desacralizing secularization theory”, in HADDEN, J.
K. & SHUPE, A. (eds). Secularization and fundamentalism reconsidered. New York: Paragon, 1989, pp. 3-26.

28 GAUCHET, Marcel. Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion. Paris: Gallimard,
1985. Sanchis, no mesmo sentido, escreve: “o campo religioso, afinal, não é mais o campo das religiões”.
SANCHIS, Pierre. “A profecia desmentida”, in Folha de São Paulo (20/04/1997).

29 GAUCHET, Marcel et MANENT, Pierre. “Le christianisme et la cité moderne”, in Esprit, avril-mai 1986, p. 97.
30 GAUCHET, op. cit., pp. 233-234.
31 GAUCHET, op. cit., p. 292.
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A “religião” acabou, não “o fenômeno religioso”... Essa antinomia
comporta pelo menos duas leituras. Por um lado ela traduz uma moda
intelectual que tem sido a de adotar aquilo que Augé denominou “a lin-
guagem do fim” (“fim” da memória, “fim” da história, etc). Por outro, tal
antinomia induz claramente a uma confusão que, numa outra perspecti-
va, deixa de fazer qualquer sentido (para Luckmann a alternativa moder-
na à religião é religião).32  O pano de fundo, como o leitor já terá percebi-
do, é a questão da definição. Não obstante a “torre de Babel” que reina
neste campo, é ainda à tradição durkheimiana que Gauchet se prende.
Ora, diante da acachapante contradição que se instalou entre o fenôme-
no e sua definição tradicional, Gauchet sentencia: não foi a teoria du-
rkheimiana da religião que “acabou”, mas a religião!

Sem dúvida pode-se atribuir, em grande parte, essas discrepantes
visões do religioso nas sociologia francesa e alemã a motivações me-
nos circunstanciais. Refletindo experiências históricas e culturais dis-
tintas, a primeira enfatizou o grupo, e a segunda o indivíduo. Uma as-
sociação entre religião e igreja pareceu natural na França, país até
poucas décadas atrás fortemente marcado pela tradição católica. Esta
“contaminação” se fez presente na obra de Durkheim (“não encontra-
mos, na história, religiões sem igreja”),33  o que contribuiu para que ela
se difundisse tanto. Tudo isso ao mesmo tempo que, do outro lado do
Reno, o crescente individualismo religioso se torna objeto de análise.34

Sob esse pano de fundo cremos ser mais fácil entender a antinomia
“fim da religião — religioso sem fim”. Ela expressa a dificuldade de
conciliar a evidência de um mundo que hoje se define a partir do “indi-
víduo” numa tradição intelectual cuja noção-mestra continua a ser a de
“grupo”.

Em que estas longas considerações interessam ao nosso tema? A
partir da análise de Luckmann percebe-se que a noção de religião civil é
perfeitamente compatível com a da progressiva quebra de unidade do
“cosmos sagrado” ocidental. A primeira instância produtora de modelos
alternativos de visão de mundo será o Estado, e nós vimos que ele não
pode fazê-lo senão por uma via religiosa. Esta perspectiva, na medida
em que rompe com a tentação eclesiocêntrica, tem a vantagem de ofe-
recer paradigma mais flexível do fenômeno religioso e, portanto, das
variedades de religião civil — algo que evidentemente falta à aborda-

32 LUCKMANN, Thomas. Comentário ao artigo “Malinovski magic: the riddle of the empty cell”, de Karl E. Rosen-
green, in Current Anthropology (17) 1976, p. 678. Ver também as páginas finais do livro de DUX, Günter. Die
Logik der Weltbilder. Sinnstrukturen im Wandel der Geschichte. Frankfurt: Suhrkamp, 1982.

33 DURKHEIM, op. cit., p. 76. Estamos cientes que “igreja”, para ele, significa pura e simplesmente “grupo”. Mas
é significativo que Durkheim não tenha procurado escapar ao termo.

34 WAGNER, Falk. “Kritik und Krise der Religion. Überlegungen zu Günter Dux’ historisch-genetischer Theorie
der Religion”, in WAGNER, F. & MURRMANN-KAHL, M. Ende der Religion – Religion ohne Ende? Zur Theorie
der 'Geistesgeschichte‘ von Günter Dux. Wien: Passagen, 1996, p. 65.
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gem de um Niklas Luhmann.35  Antes de concluirmos este tópico, toda-
via, é preciso fazer um reparo. Ao contrário de Gauchet, sugerimos que
a teoria durkheimiana “acabou”, não a religião. De certa forma. Sabe-
mos que o declínio da religião institucionalizada não significa seu desa-
parecimento. A implicação disso é que temos, num mesmo momento
histórico, a convivência de formas diferentes (para não dizer opostas)
de religião. Se o objeto de nossa análise são as formas tradicionais as-
sumidas pelo fenômeno religioso, Durkheim continua essencial. O que
evidentemente vale para a religião civil, uma vez que ela espelha uma
estrutura social na qual a religião institucionalizada ainda faz sentido:
uma fase de transição entre o quase monopólio simbólico exercido pela
Igreja na Idade Média e a extrema fragmentação das instâncias produ-
toras de sentido que caracteriza a pós-modernidade.

Para uma morfologia da religião civil

Apenas como uma primeira aproximação pode-se dizer que a reli-
gião civil se compõe de determinados ritos constituídos em torno de
símbolos (a bandeira, o hino, o “herói fundador”) e valores sacralizados
(idéias-força como as de “nação”, “igualdade”, “liberdade”, “democra-
cia”, “progresso”, “sacrifício” e, eventualmente, “classe” ou “raça”) arti-
culados num todo, o qual é tido pelo grupo como um dos principais
eixos delimitadores de sua identidade e que, como tal, tende a adquirir
para este grupo uma dimensão transcendente. Estes ritos freqüentemente
se realizam num tempo e num topos especiais, isto é, sagrados; e a
transmissão e internalização dos valores por eles traduzidos normalmente
é deixada a cargo de instituições secundárias (a escola pública e, pos-
teriormente, também, os meios de comunicação de massa).

Vimos que o surgimento e funcionamento da religião civil não é ne-
cessariamente incompatível com a persistência da religião institucionali-
zada. A história dá testemunho de um espectro relativamente amplo de
alternativas possíveis, que vão do choque radical entre ambas (como na
França, México e Rússia) ao convívio harmônico (Estados Unidos). A
religião civil francesa estruturou-se paulatinamente, embora não sem re-
vezes. Os cultos “à Razão”, “do Ser Supremo” e dos heróis revolucioná-
rios podem ser vistos como diferentes momentos de sua fase inicial de
formação. Posteriormente, a religião civil é internalizada não só por meio

35 LUHMANN, Niklas. “Grundwerte als Zivilreligion. Zur Wissenschaftlichen Karriere eines Themas”, in Soziolo-
gische Aufklärung III. Opladen: Westdeuschen Verleg, 1981. Para uma perspectiva a princípio idêntica à de
Luhmann mas que, ironicamente, acaba por contradizê-la, ver DOBBELAERE, Karel. “Civil religion and the
integration of society: a theoretical reflection and an application”, in Japanese Journal of Religious Studies 13
(2-3) 1986 (www.nanzan-u.ac.jp). Uma crítica pertinente da teoria luhmanniana é feita por SCHÖFTHALLER,
Thaugott. “La théorie systémique dans la sociologie de la religion dans les pays de langue allemande. Les
paradoxes religieux de Niklas Luhmann”, in Social Compass (27) 1980: 63-74.
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do sistema educacional mas também através da incorporação de ritos
de passagem (casamento) e espaços (cemitérios) originalmente mono-
polizados pela religião tradicional. Esta internalização pode ser observa-
da nas cerimônias que se organizam em torno dos monumentos aos
mortos da Primeira Grande Guerra. Sua própria localização estava longe
de ser gratuita: em frente à escola municipal, diante da igreja, em cruza-
mentos e cemitérios. O que confere especial interesse a este fenômeno
é que ele é organizado não pelo poder público, mas pelas associações
de antigos combatentes. Antoine Prost afirma que “o culto republicano
dos mortos na guerra, tal como ele se constituiu e se pratica entre as
duas guerras, é sem dúvida o único exemplo histórico de religião civil no
sentido de Rousseau”.36  A avaliação é exagerada. O Gefallenenkult (cul-
to aos mortos em combate) alemão do século XIX dá provas disso.37

Que a maior parte dos ritos civis parta indubitavelmente da iniciativa
estatal, parece-nos mesmo um aspecto secundário. O caráter compul-
sório ou não de um sistema de crenças nunca foi um critério fixo na
história das religiões.

O potencial mobilizador do culto político possivelmente encontra sua
expressão máxima nos encontros anuais realizados pelo partido nazista
em Nürnberg. O complexo de ritos neles incluídos duravam nada menos
que oito dias e chegaram a reunir 250.000 participantes. O efeito psico-
lógico causado nos presentes foi atestado pelo embaixador francês, que
fora convidado a assistir ao encontro de 1937:

“Mas impressionante e impossível de descrever é a atmosfera de
entusiasmo geral em que a cidade está submersa, este singular
êxtase no qual centenas de milhares de homens e mulheres estão
mergulhados, a excitação romântica, o êxtase místico, um tipo de
ilusão sagrada na qual eles caem. Durante oito dias Nürnberg é
uma cidade na qual reina a alegria, uma cidade sob uma forma de
encantamento (...). Tem-se a impressão de que muitos não podem
resistir; eles voltam para casa vencidos e seduzidos, prontos a
colaborar, sem perceberem a perigosa verdade que se dissimula
sob a enganadora pompa do grandioso desfile”38

36 PROST, Antoine. “Les monuments aux morts. Culte républicain? Culte civique? Culte patriotique?”, in NORA,
Pierre (dir). Les lieux de mémoire. Vol. I. Gallimard, 1984, p. 219.

37 KLENKE, Dietmar. “Nationalkriegerisches Gemeinschaftsideal als politische Religion”, in Historische Zeits-
chrift (260) 1995: 395-448.

38 Citado por THAMER, Hans-Ulrich. “Faszination und Manipulation. Die Nürnberger Reichsparteitage der NS-
DAP”, in SCHULTZ, Uwe (Hrsg). Das Fest. Eine Kulturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart. München:
C.H. Beck, 1988, p. 353-354.
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O culto civil normalmente se associa à figura do herói nacional. Na
França, Marat foi venerado como um santo e um mártir.39  Nos Estados
Unidos, um líder religioso escrevia na passagem para o século XX que
os founding fathers deveriam ser “literalmente colocados em um calen-
dário de santos a serem reverenciados pelos americanos do futuro como
os apóstolos da nossa república”.40  No México, os positivistas tentaram
em 1906 estabelecer um culto a Benito Juárez, e entoavam versos como
este: “Oh, excelso Juárez! Na história, nem homem nem Deus ofuscará
tua glória”. Nas escolas, as crianças tinham de prestar reverência a sua
estátua, e fundou-se até uma “congregação das filhas de Juárez”.41  Na
União Soviética da época de Stalin, líderes bolcheviques como Kírov,
Dzerjinski, Bukhárin e Sverdlov mereceram tratamento semelhante. Ave-
nidas, cidades e regiões administrativas foram rebatizadas com seus
nomes; monumentos e museus erigidos em sua memória.42  Os valores
básicos que tais cultos visam difundir e reforçar obedecem também, como
não poderia deixar de ser, às necessidades do momento histórico. Na
Alemanha isso fica particularmente claro quando se comparam os fune-
rais de lideranças políticas ao longo do século XX. Se antes da Primeira
Grande Guerra o que estava em jogo era constituir uma identidade naci-
onal, no Terceiro Reich tornou-se fundamental difundir e consolidar a
idéia de sacrifício.43  O culto nazista a Horst Wessel, um membro das
Sessões de Assalto morto aos 22 anos após um atentado que teria tido
causas políticas, adquiriu popularidade no período nazista. A memória
que Goebbels publica sobre Wessel em 1930 no jornal do partido toma
emprestadas diversas imagens da vida de Jesus, e seu estilo nada deve
às hagiografias medievais.44  Aliás, não há nenhuma boa razão para afas-
tarmos a hipótese de que o “culto à personalidade” de Hitler, Stalin ou
Mao Tsé-Tung representou apenas uma síntese e uma exarcebação —
típica dos totalitarismos — de elementos que encontramos dispersos
nos diversos exemplos citados.45

39 OZOUF, Mona. “Religion révolutionnaire”, in FURET, F. et OZOUF, M. Op. cit., pp. 603-613.
40 Citado por KODALLE, Klaus-M. “Zivilreligion in America: Zwischen Rechtfertigung und Kritik”, in KODALLE, K-

M. (Hrsg). Gott und Politik in USA. Frankfurt am Main: Athenäum, 1988, p. 42-43.
41 PRIEN, Hans-Jürgen. La historia del cristianismo en America Latina. Salamanca: Sígueme, 1985, p. 699.
42 SCHÜTZ, Joseph. “Ortsnamen in Russland”, in SCHÜTZEICHEL, Rudolf & TICHY, Franz (Hrsg). Ortsnamen als

Ausdruck von Kultur und Herrschaft. Heidelberg: Carl Winter, 1980; KHAPAEVA, Dina et KOPOSSOV, Nicolai.
“Les demi-dieux de la mythologie soviétique. Étude sur les répresentations collectives de l’histoire”, in Annales
(4-5) 1992: 963-987.

43 ACKERMANN, Volker. Nationale Totenfeier in Deutschland. Eine Studie zur politischen Semiotik. Stuttgart: Klett-
Cotta, 1990.

44 BEHRENBECK, Sabine. Der Kult um die toten Helden. Nationalsozialistische Mythen, Riten und Symbole.
Vierow: SH-Verlag, 1996, pp. 136-137.

45 “Tanto no presente, como ao longo da história, vemos continuamente a sociedade criar coisas sagradas. Se
ela vem a entusiasmar-se por um homem, se acredita descobrir nele as principais aspirações que a marcam
e os meios de satisfazê-las, esse homem será colocado acima dos demais e como que divinizado. Ele será
investido pela opinião de majestade perfeitamente análoga àquela que protege os deuses”. DURKHEIM, op.
cit., p. 267.
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Do que é demonstrado acima percebe-se a recorrência de um outro
aspecto importante. Períodos marcados pela generalização da violência
coletiva, como revoluções e guerras, relacionam-se intimamente com o
surgimento e a dinâmica da religião civil. Neles, há quem afirme, o as-
sassínio torna-se um “ato de dimensão religiosa”.46  O indivíduo se dis-
solve; só há a nação. Esta fusão resultaria num desejo de “imortalidade
cívica”.47  Daí que o surgimento e a canonização de heróis cívicos tenha
adquirido intensidade máxima em tais situações. Bellah mostra que as
idéias de “morte”, “sacrifício” e “ressurreição” só emergem na religião
civil americana com a Guerra Civil.48  Na Alemanha dos anos 1860, can-
tava-se:

Setzt alle ein das letzte Gut, setzt ein den letzten Tropfen Blut!
Frei sei von jeder Feindeshand in Ewigkeit das Vaterland! 49

Por outro lado, a religião civil, como tantas outras religiões, não se
pratica num tempo e num lugar qualquer. Ela pretende assinalar uma
transição qualitativa na história de um povo. O novo regime deve cele-
brar os marcos simbólicos de seu nascimento por meio de um calendá-
rio de festas — e eventualmente todo um novo calendário, como foi o
caso da França. Trata-se de, como diz Baczko, “instaurar a eternida-
de”.50  Nos feriados cívicos, como nos dias santos, não se trabalha: a
atividade “profana” é interdita. Este tempo sagrado da festa cívica se
associa a um espaço também santificado. A Praça Vermelha e o mauso-
léu de Lenin desempenharam na época do comunismo soviético o mes-
mo papel que o monumento a Lincoln e o cemitério nacional de Gettys-
burg nos EUA. Aí celebra-se a unidade do corpo social e o exemplo dos
heróis da nação.51  São, efetivamente, lugares sagrados. Por isso se en-
tende que Hitler tenha se negado terminantemente a permitir que os
edifícios e o espaço destinados aos encontros do partido em Nürnberg
pudessem ser utilizados com outros fins ao longo do ano.52  O espaço
sagrado não pode ser um espaço polifuncional.

A escola é de suma importância para a perpetuação do sistema de
crenças e práticas da religião civil, como demonstrou Althusser de forma

46 CAILLOIS, Roger. O homem e o sagrado. Lisboa: Ed. 70, 1988, p. 166. No romance Michael, de Goebbels, o
personagem-título exclama a certa altura: “Eu não sou mais um homem. Uma fúria selvagem se apodera de
mim. Eu sinto o cheiro de sangue... Eu quero ser um herói!... Eu me precipito na chuva de fogo. Eu sou um
herói, um deus, um salvador”. Citado por BEHRENBECK, op. cit, p. 122.

47 MORIN, Edgar. O homem e a morte. Rio de Janeiro: Imago, 1997, p. 46.
48 BELLAH, R.N. “Civil religion in America”, p. 11-12.
49 “Sacrifiquem todos até o último bem, sacrifiquem até a última gota de sangue! Esteja para sempre a pátria

livre de toda mão inimiga!”. Citado por KLENKE, op. cit, p. 416.
50 BACZKO, Bronislaw. Les imaginaires sociaux. Paris: Payot, 1984.
51 HOHEISEL, Karl & RISCHEDE, Gisbert. “Raumwirksamkeit von Religionen und Ideologien”, in Praxis Geogra-

phie (9) 1989: 6-11.
52 THAMER, op. cit, p. 365.
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claríssima no seu Aparelhos ideológicos de Estado. Em países como
França, Brasil, Argentina e México a tendência foi pura e simplesmente
substituir nelas o catecismo católico pelo catecismo civil.53  Logo após a
ascensão de Hitler ao poder, o sistema educacional foi submetido a
modificações emergenciais, com a introdução de festividades visando
reforçar o senso de comunidade, diminuicão da carga horária dedicada
à matemática e às línguas estrangeiras em benefício da biologia, e im-
posição da doutrina racial como mola-mestra dos estudos de alemão,
história e geografia.54  Nos Estados Unidos, Agnes Meyer, esposa do
editor do Washington Post, declarou numa solenidade considerar a es-
cola pública fundamental para a “unidade espiritual” do povo americano
e sua “religião da constituição”.55  Um defensor da educação cívica nas
escolas públicas francesas reclamava, em meados da década de 1980,
da “crise” desta disciplina naquele país e constatava: “Há um analfabe-
tismo cívico que deve ser combatido também, e sobretudo, por uma
instrução”.56

A levarmos em consideração a argumentação de diversos autores,
nenhuma dessas iniciativas ou homologias mereceria o título de religio-
sas. Tratar-se-ia para Ozouf de meras encenações “teatrais”, de iniciati-
vas “sem calor”. Se não haveria, nos cultos revolucionários, a presença
de “um lugar outro, de um extra-ordinário”,57  não se poderia, legitima-
mente, falar em religião. Hans-Ulrich Thamer, numa linha de raciocínio
semelhante, refere-se às liturgias nazistas como “pseudo-religiosas”. Elas
apenas “disfarçavam a realidade” e “de certo modo construíam uma
segunda realidade, que distraía [as massas] da realidade política e soci-
al”.58  Ou seja, “fetichizações” que obedeciam apenas a uma lógica de
instrumentalização por parte do poder político.59  Ora, é fácil perceber
nestes autores uma concepção formalista de religião. Eis a razão pela
qual Ozouf, ao fim de seu estudo sobre a religião revolucionária france-
sa, conclui que esta “anuncia e simboliza uma sociedade sem base reli-
giosa”.60  Cremos ter deixado claro anteriormente a dimensão deste equí-

53 Para os casos da Argentina e do México, ver PRIEN, op. cit., pp. 558 e 698-700.
54 FRICKE-FINKELNBURG, Renate. “Schulpolitik des Nationalsozialismus”, in MEYERS, P. und RIESENBERGER,

D. (Hrsg). Der Nationalsozialismus in der historisch-politischen Bildung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
1979, p. 99.

55 KODALLE, op. cit., p. 43.
56 NICOLET, Claude. “Pour une restauration de l’éducation et de l’instruction civiques”, in Le Débat (34) 1985, p.

174 (o grifo é nosso). No Brasil a tônica não foi muito distinta, e já na década de 60 ninguém menos que
Florestan Fernandes reclamava uma escola capaz de “adestrar” os indivíduos com vistas ao “desenvolvimen-
to da consciência de afiliação nacional e dos direitos e deveres do cidadão, de uma ética de responsabilida-
de”. FERNANDES, Florestan. “Existe uma crise da democracia no Brasil?” Mudanças Sociais no Brasil. São
Paulo: Difel, 1960, p. 103.

57 OZOUF, “Religion révolutionnaire”, p. 613.
58 THAMER, op. cit., p. 366.
59 É o argumento de LANZ, Pierre. “Krise der Politik, Krise des Symbols”, in LINK, J. und WÜLFING, W. (Hrsg).

Nationale Mythen und Symbole in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Stuttgart: Klett-Cotta, 1991.
60 OZOUF, “Religion révolutionnaire”, p. 613.
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voco. Mesmo o fato de que a duração de diversos cultos políticos seja
curta não contradiz a natureza do fenômeno nem lhes priva, como es-
creve Durkheim, de “todo o seu interesse sociológico”.61  Quanto à no-
ção de transcendência, Ozouf se engana ao duvidar que a religião civil
seja capaz de manifestá-la. O que aliás fica evidente em Thamer quando
ele fala em “segunda realidade”.62

Uma última característica da religião civil deve nos ocupar aqui. Via
de regra, ela se inspira diretamente nas práticas e nos simbolismos da
religião tradicional. Esta tendência fica particularmente evidente no caso
americano, como mostrou Bellah, mas pode ser igualmente verificada
em outras sociedades. Raymond Firth comenta, a respeito dos chefes
tikopia, que “eles também eram considerados sagrados (...), excelentes
exemplos das clássicas categorias antropológicas de mana e tabu. Atu-
almente um fato interessantíssimo é que, embora o sistema religioso pa-
gão tenha sido abandonado e os antigos deuses não sejam mais vene-
rados ou reverenciados, nas crenças de Tikopia os chefes, em grande
medida, ainda mantêm sua autoridade e algo de sua sacralidade e po-
deres místicos”.63

Gauchet ressaltou como este continuum passou desapercebido na
França. Os adversários da “laicização” viram nela “o orgulho luciferiano
(luciférien) da criatura pretendendo se emancipar do mestre supremo,
sem discernir o laço umbilical deste mundo pós-cristão com o mundo
cristão”.64  Na Alemanha de Hitler, o calendário de festas cívicas se ori-
entava pelo das comemorações eclesiásticas e, ao mesmo tempo, pro-
curava escapar dele e substituí-lo. “As festas foram logo canonizadas
em número, ordenação e configuração do mesmo modo que seu mode-
lo eclesiástico; e seguiram-no também em sua liturgia”.65  O tema da morte,
por sua vez, será interpretado pelas lideranças nazistas como martírio:
“a morte individual era válida sempre em função do movimento nazi,
exatamente como na interpretação cristã a morte aparece em função
dos planos de Deus para o mundo”.66  O substrato cristão não está me-
nos presente na religião civil soviética: “na origem de toda a mitologia
pessoal, tal como o culto a Lenin, nós reencontramos a literatura das
obséquias, das lamentações e das orações fúnebres que ligam esses
mitos à imagem do martírio profundamente ancorada na tradição da re-

61 DURKHEIM, op. cit., pp. 268-269.
62 A questão é de suma importância, mas vai além dos nossos objetivos aqui. Observaremos apenas que para

Luckmann “este plano [da transcendência] é construído na comunicação e interação entre os homens como
uma segunda realidade”. LUCKMANN, Thomas. “Über die Funktion der Religion”, in KOSLOWSKI, Peter (Hrsg).
Die religiöse Dimension der Gesellschaft: Religion und ihre Theorien. Tübingen: J.C.B. Mohr, 1985, p. 34. Ver,
nesse mesmo texto, sua interessante análise das “pequenas”, “médias” e “grandes” transcendências.

63 FIRTH, Raymond. Religion. A humanist interpretation. London: Routledge, 1996, p. 56.
64 GAUCHET et MANENT, artigo citado, p. 98.
65 THAMER, op. cit., p. 357.
66 ACKERMANN, op. cit., p. 296.
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ligião popular russa”.67  Até mesmo na China comunista verificou-se esta
persistência de motivos e formas rituais oriundas da religião tradicio-
nal.68

Estes poucos casos arrolados são, todavia, significativos. Eles nos
levam a crer que o continuum entre o antigo e o “novo” sistema de cren-
ças é essencial ao funcionamento da religião civil.69

Passado e presente da religião civil brasileira

Evidentemente nosso marco decisivo se dá com a passagem para a
República, já que a independência política se fez sob o signo de uma
impressionante manutenção do aparato simbólico e institucional até en-
tão existente.70  A partir de 1889, a construção de um imaginário — de
uma religião, portanto — se coloca como uma necessidade vital do novo
regime.71  E uma religião civil, como vimos, precisa de heróis.

O caráter anti-popular do 15 de novembro foi certamente o pano de
fundo dos dilemas iniciais da religião civil brasileira.72  Que Deodoro da
Fonseca, com sua filiação in extremis à causa republicana, não se pres-
tava ao papel de herói, é coisa evidente. Ainda assim, nos círculos mili-
tares fiéis a ele, surgiram tentativas nesse sentido. Num volume publica-
do em sua memória em 1927, lêem-se, da autoria de um certo Leôncio
Costa, duas poesias que ilustram à perfeição a ambigüidade das idéias-
força que marcam os primórdios de nossa religião civil. No seu “Hino a
Deodoro”, Costa retrata o marechal quase como um representante dos
ideais da Revolução Francesa: “Nossa pátria, do trono uma escrava/ Da
igualdade se fez nobre irmã.// E na América moça, ora unida/ Pelo mes-
mo destino imortal,/ É a beleza mais pura da vida./ Ser o grande do
humilde um igual”. O último terceto do poema “Deodoro”, contudo, se-
gue direção diametralmente oposta:

“Tirano! Ditador essa alma pura!
Foi de piedade a sua tirania,
E foi de amor a sua ditadura”73

67 KHAPAEVA et KOPOSSOV, artigo citado, p. 968.
68 FEUCHTWANG, Stephen. “Historical metaphor: a study of religious representation and the recognition of au-

thority”, in Man 28 (1) 1993: 35-49.
69 Tal constatação vai de encontro às reflexões de Hervieu-Léger, que atribui importância decisiva à tradição e à

memória na constituição do fenômeno religioso em geral. HERVIEU-LÉGER, Danièle. “Religion, objet perdu et
reconstruit: un parcours de recherche”, in Religiologiques (9) 1994 (www.unites.uqam.ca/religiologiques).

70 Ver a obra pioneira de AZEVEDO, Thales de. A religião civil brasileira. Petrópolis, Vozes, 1981.
71 Se Luckmann fala nas visões de mundo como “formas elementares de religião”, Castoriadis, de forma análo-

ga, demonstra a natureza essencialmente religiosa do imaginário. CASTORIADIS, Cornelius. “Instituition de la
société et religion”, in Esprit (5) 1982: 116-131.

72 CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas. O imaginário da República no Brasil. São Paulo: Cia. das
Letras, 1993, p. 55.

73 CUNHA, J. Marques (e outros). Deodoro. 1827-1927. Rio de Janeiro, 1927, pp. 65 e 77.
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José Murilo de Carvalho mostrou como Tiradentes veio a ser o único
a reunir as pré-condições básicas para tornar-se o “totem cívico” brasi-
leiro. Os positivistas propuseram que o 21 de abril se tornasse feriado
nacional,74  o que vem a se concretizar já em 1890. De Vargas aos gover-
nos militares, passando inclusive pela Igreja Católica, todos o reverenci-
aram. Sua imagem foi capaz de despertar ampla aceitação e, acima de
tudo, sua história se encaixava formidavelmente em arquétipos cristãos
profundamente arraigados. Ele foi uma espécie de “salvador” que caiu
sob o peso de uma “traição”, sendo por isso submetido a um “martírio”.
Na pastoral coletiva do episcopado publicada no centenário da Inde-
pendência, a superposição Tiradentes/Cristo impressiona. Em “monólo-
go com o crucifixo, do qual ele levantava os olhos apenas para olhar
para o céu”, Tiradentes dirige-se aos seus carrascos, “abençoando-os e
perdoando-os”, e diz: “Foi isto que meu salvador fez por mim”.75  Como
demonstramos há pouco, sem este substrato cristão é pouco provável
que o mito de Tiradentes pudesse adquirir densidade. A análise das
suas representações na literatura e nas artes plásticas só vem a confir-
mar isso.76

Nada mais natural que em Ouro Preto tenham surgido os primeiros
lugares sagrados da nossa religião civil. Este processo se consolida
definitivamente com Getúlio Vargas em 1938, quando as cinzas dos in-
confidentes foram transladadas da África para a antiga capital de Minas
Gerais. O Brasil finalmente recolhia “os despojos de seus mártires” e
homenageava condignamente seus “precursores sacrificados”.77

Seria todavia um erro grosseiro imaginar que a religião civil brasi-
leira constituiu-se, de pronto, em torno do culto a Tiradentes. Faltava-
lhe algo decisivo: uma identificação coletiva que, transcendendo a fi-
gura do herói cívico, se concretizasse num culto da própria Nação.
Numa palavra, faltavam-lhe “fiéis”. Essa “carência de patriotismo” era
o preço a ser pago por um país no qual o lema das elites tem sido,
desde sempre, façamos a história antes que o povo a faça. Precisáva-
mos de uma guerra? Tivemo-la em 1866, contra o Paraguai. Mobiliza-
se então a figura do herói. Data deste ano o primeiro monumento erigi-
do à sua memória em Ouro Preto. Seu exemplo haveria de comover os
cidadãos, encitá-los a provarem, como ele havia provado, seu amor
pelo Brasil. Carvalho afirma, provavelmente com razão, que a guerra

74 PAIM, Antônio. O apostolado positivista e a República. Brasília: Edunb, 1981, p. 43.
75 Citado por DE GROOT, C.F.G. Brazilian catholicism and the Ultramontane Reform (1850-1930). Amsterdam:

Cedla, 1996, p. 140.
76 CARVALHO, op. cit., pp. 57-71.
77 VARGAS, Getúlio. A nova política do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1938, vol. IV, p. 261. Veremos a

mesma prática se repetir no auge da ditadura militar, com a vinda dos restos de D. Pedro I ao Brasil, num estilo
obviamente inspirado no “triunfalismo” católico dos anos 40 e 50. Ver CERRI, Luis Fernando. “1972: 'sete
bandeiras do setecentenário por mil cruzeiros velhos‘”, in Estudos Ibero-Americanos 35 (1) 1999: 193-208.
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“mobilizou sentimentos poderosos”. Mas daí a dizer que “algo de novo
nascia no mundo dos valores cívicos”,78  vai uma distância considerá-
vel. Por longos anos se guardou lembrança, nos campos, das brutali-
dades cometidas pelos agentes recrutadores, “que pegavam à força e
levavam, às vezes acorrentados, grupos de moços destinados à reor-
ganização dos efetivos militares”.79  Eis porque numa pastoral de Dom
Viçoso, bispo de Mariana, escrita naquele mesmo ano de 1866, deixa-
se entrever a dura realidade:

“Mocidade mineira! quando a Pátria exige de vós este auxílio a
vossos irmãos, quando estes vos chamam a que os ajudeis a de-
belar e levar ao fim a vitória, fugireis para o mato vilmente, fingireis
achaques que vos dispensem? Não parece próprio de gente mi-
neira tal covardia!”80

Foi somente a partir do início deste século que se verifica um maior
esforço para internalizar os valores da religião civil brasileira na popula-
ção. Ele parece coincidir com a campanha pela criação do serviço mili-
tar obrigatório, iniciada em 1907. Olavo Bilac promove a partir de 1915
uma série de palestras com o mesmo objetivo, e cria, com outros com-
panheiros, a Liga da Defesa Nacional no ano seguinte. A Liga visa, se-
gundo seus estatutos, “congregar os sentimentos patrióticos dos brasi-
leiros de todas as classes” e difundir “a educação cívica, o amor à justi-
ça e o culto do patriotismo”.81  Num plano mais geral, ela buscava rom-
per a oposição, típica da primeira República, entre civis e militares, e
fazer da religião civil algo mais que um culto limitado aos quartéis. A
tarefa não era das mais fáceis e talvez precisássemos de uma segunda
guerra. Novamente a tivemos, formalmente declarada em 25 de outubro
de 1917 contra uma distante Alemanha.

O papel desempenhado pela Igreja Católica neste momento da vida
brasileira está longe de ser desimportante. Ao contrário do que muitas
vezes se diz e escreve, a República não marca seu enfraquecimento.
Ainda que deplorasse publicamente a “impiedade” republicana, certo é
que a expansão institucional da Igreja foi extraordinária após 1889.82  Era
preciso recuperar o tempo perdido e fazer frente à incipiente fragmenta-
ção do “cosmos sagrado” brasileiro. De fato: maçonaria, positivismo e

78 CARVALHO, José Murilo de. Pontos e bordados. Escritos de história e política. Belo Horizonte: UFMG, 1999, p.
332-333.

79 AUDRIN, Frei José M. Os sertanejos que eu conheci. Rio de Janeiro, José Olympio, 1963, p. 174.
80 Arquivo eclesiástico da arquidiocese de Mariana, pasta “Pastorais de Dom Viçoso”.
81 LAMARÃO, Sérgio e FLAKSMAN, Dora. “Liga da Defesa Nacional”, in Dicionário Histórico Biográfico Brasilei-

ro. 1930-1983. Rio de Janeiro: FGV/Forense, 1984, vol. III, p. 1813.
82 O número de seminários maiores passou de 9 a 15, e o de menores de 11 a 30, entre 1890 e 1930. Em 1895

havia apenas 14 arcebispados. Em 1924 eles já eram 44. PRIEN, op. cit., p. 535-536.
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espiritismo arrebanhavam adeptos na elite. O anarquismo influenciava
setores importantes do incipiente proletariado nacional. O protestantis-
mo histórico solidificava sua presença no rastro da imigração européia,
e as hoje poderosas Igrejas pentecostais faziam sua primeira e tímida
aparição entre 1909 e 1910.83  As religiões afro-brasileiras resistiam à
perseguição. Pelos sertões, o catolicismo rústico demonstrava sua vita-
lidade, volta e meia traduzida em milenarismo.

A saída para a Igreja foi tentar tomar a bandeira da Pátria da mão de
seus adversários. Nada havia nisso de novidade; Dom Viçoso não fora a
única voz do alto clero a se levantar pelo alistamento militar durante o
conflito com o Paraguai.84  Sua condição de instituição “estrangeira”,
composta de um clero majoritariamente europeu, em princípio não habi-
litava-a a ter sucesso na tentativa de autorepresentar-se, como fora o
caso na Polônia,85  como o esteio da nacionalidade. No entanto, foi exa-
tamente esta a imagem que ela tentou infundir. O padre Júlio Maria, um
dos primeiros intelectuais católicos brasileiros de vulto, foi seguramente
o grande defensor desta estratégia. Num opúsculo de 1900 ele afirmava
que “um ideal de pátria brasileira sem a fé católica é um absurdo históri-
co, tanto quanto uma impossibilidade política” e conclamava o clero a
“não se desprender das lutas patrióticas”.86  O episcopado abraça a pro-
posta. Dom Adauto Henriques, arcebispo metropolitano da Paraíba, pu-
blica em 1909 uma carta pastoral com o título “Deus e Pátria”. Foi este
aliás o lema adotado pela União dos Moços Católicos, criada em 1915
em Belo Horizonte. Num trecho de seu hino lê-se:

Unamos, pois, ó mocidade crente,
A Igreja e a Pátria num abraço estreito...

Um Dom Leopoldo Duarte perguntava: “que é, de fato, o ministério
sacerdotal, senão um contínuo exercício de patriotismo, em busca da
pátria celestial pela paz e pela ordem na pátria, em que vivemos?”87  O
que estes exemplos manifestam é uma evidente tentativa de fusão sim-
bólica entre Igreja Católica e Nação,88  uma estratégia que incluiu até o
apoio do alto clero à Liga da Defesa Nacional. No período que vai de

83 PRIEN, op. cit, p. 825-826.
84 Ver FRAGOSO, Hugo. “O Deus dos exércitos está do nosso lado!”, in HAUCK, J. F. e outros. História da Igreja

no Brasil. A Igreja no Brasil no século XIX. Petrópolis: Vozes, 1992, pp. 249-253.
85 STRASSBERG, Barbara. “Religion and patriotism: Poland, France, Great Britan, and the United States”, in

HADDEN & SHUPE, op. cit., pp. 276-287.
86 MARIA, Júlio. A Igreja e a República. Brasília: Edunb, 1981, pp. 12-13 e 120.
87 LEOPOLDO, D. Duarte. “História religiosa”, in Dicionário Histórico, Geográfico e Ethnográfico do Brasil. Rio de

Janeiro, Imprensa Nacional, 1922, p. 1255.
88 DA MATA, Sérgio. A fortaleza do catolicismo. Identidades católicas e política na Belo Horizonte dos anos 60.

Belo Horizonte: dissertação de mestrado em História, UFMG, 1996. Ver o capítulo II, “Para uma arqueologia da
'concordata moral‘”. À mesma conclusão chega DE GROOT, op. cit., p. 139.
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1917 a 1922, ano do centenário da Independência, tal estratégia parece
ter atingido seu ponto máximo. Não nos cabe aqui tentar diferenciar o
“verdadeiro” do “falso” discurso patriótico. Todo discurso — como todo
mito —, na medida em que se “materializa” socialmente como represen-
tação, encerra uma realidade.89  O que deve chamar nossa atenção é o
fato de que o patriotismo católico reforçou nossa religião civil, embora
paradoxalmente o tenha feito numa perspectiva que visava negar a plu-
ralização do campo religioso.

Os documentos deixam perceber, numa ou noutra passagem, que,
a despeito de tantos esforços, o sentimento patriótico ainda era coisa
rara no Brasil. Numa pastoral coletiva de 17 de novembro de 1917, pre-
lados mineiros se vangloriavam de que “só a voz do episcopado pode
levar ao recesso dos sertões o grito alarmante de guerra e de lá trazer o
roceiro esquivo aos sacrifícios que a Pátria exige”. Os bispos, prosse-
gue o texto, “procurarão familiarizar o povo com a idéia de guerra” e
“pregarão a obediência à lei de alistamento e do serviço militar”.90  Em 1º
de janeiro do ano seguinte, Dom Silvério, arcebispo de Mariana, publica
sua pastoral “Sobre as necessidades do momento”. Uma de suas exor-
tações aos párocos é a de que:

“Procure V. Rvma. jeitosa, mas insistentemente, e nas mesmas con-
versações familiares, combater a aversão que, em muitos lugares,
tem o nosso povo ao serviço militar”91

Isso em Minas Gerais, terra de Tiradentes! Diferentemente de outras
sociedades, a guerra nunca significou para nós um extraordinário fator
aglutinador. Ela não alavancou nossa religião civil, e sim demonstrou que
nosso amor ao Brasil haveria de se manifestar por outros caminhos. A
idéia de martírio nunca nos seduziu. Claro: não se deve perder de vista o
caráter específico dos conflitos armados em que o Brasil se envolveu.
Nenhum deles foi motivado ou exacerbado por diferenças de ordem étni-
ca, religiosa ou ideológica. Foram conflitos “frios”, se assim podemos nos
expressar. Por outro lado, é fundamental notar que ainda hoje em dia a
versão popular do patriotismo passa freqüentemente pela consideração
de que no Brasil “não tem terremoto, não tem furacão, não tem guerra”.

A redescoberta do Brasil que a Semana de Arte Moderna antecipa é
levada a fundo nos anos 30 e 40. Muito mais que fruto da ideologia naci-
onalista do regime de Vargas, são as classes médias e a “intelectualida-

89 PETTAZZONI, Raffaele. “The truth of myth”, in DUNES, Alan (ed). Sacred narrative. Readings in the theory of
myth. Berkeley: University of California Press, 1984, pp. 98-109.

90 MENEZES, Furtado de. Clero mineiro. Rio de Janeiro: Tipografia Americana, 1933, vol. I, p. 136-137. Os grifos
são nossos.

91 PIMENTA, Dom Silvério Gomes. Cartas pastorais. Rio de Janeiro: Leite Ribeiro & Maurillo, 1921, pp. 191-199.
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de” que parecem sentir esta necessidade. O retrato do Brasil que daí
emerge é caleidoscópico; vai da melancolia de um Paulo Prado ao oti-
mismo de Gilberto Freyre, passando pela sisudez weberiana de Sérgio
Buarque. Com a queda de Vargas e a entrada do “populismo” em nossa
cena política, o nacionalismo passa a ser tido pelas elites como coisa do
passado. Também a Igreja abandona o discurso patriótico. Sua preocu-
pação agora é “recristianizar” o país, empreendendo dura campanha
contra religiões e visões de mundo concorrentes. Houve até mesmo quem,
no meio católico, considerasse o nacionalismo a ponta de lança do “novo
colonialismo” comunista, uma força “diabólica”.92  A partir da década de
50 as distorções se fazem sentir também do outro lado, nas “esquer-
das”, onde nacionalismo passa a ser, no mais das vezes, mero sinônimo
de estatismo; e patriotismo, de corporativismo.

Nos anos 60, especialmente após o Golpe Militar, como bem apon-
tou Silviano Santiago, o intelectual brasileiro “perde o otimismo naciona-
lista dos primeiros modernistas, reveste-o de cores céticas”.93  Ao mes-
mo tempo verifica-se um afastamento e um conflito crescentes entre as
duas instituições que pretenderam, desde o início deste século, gerenci-
ar o modelo da nacionalidade — as Forças Armadas e a Igreja. Esta, sob
o peso de fatores tanto de ordem interna quanto externa, passa a desen-
volver uma retórica (e em muitos casos uma prática) de caráter reformis-
ta. Nos governos militares, as Forças Armadas buscam neutralizar o que
se considerava a “esquerdização” não só do Brasil como também da
própria Igreja através, de um lado, da repressão; e, de outro, de uma
volta do culto cívico. Doutrina de Segurança Nacional, introdução de
aulas de “Moral e Civismo” no ensino básico e grande ênfase nas festas
cívicas demonstram, segundo Sanchis, que na década de 70 os milita-
res “tendem a se considerar os ‘sacerdotes’” de uma “para-religião”.94  O
leitor bem sabe que para nós não se trata de para-religião, e sim de
religião. Religião civil. Sua trajetória carregava contudo este traço, diga-
mos, tão pouco atraente, que é o de geralmente estar associada a valo-
res políticos autoritários. Nada mais salutar que com a lenta redemocra-
tização ela fosse progressivamente desmobilizada.

Ou não?
Bellah demonstrou que a religião civil, da mesma forma que as ou-

tras religiões, não é um sistema fechado, hermético. Ela não é autoritária
em si mesma. Além disso, ela deu sinais de que tinha algo mais a ofere-
cer que uma suposta estabilização do domínio militar. No seu estudo

92 Ver DA MATA, Sérgio. “JUC e MMC: polaridade político-religiosa em Belo Horizonte”, in Revista de História
Regional 3(1) 1998 (www.uepg.br/rhr).

93 SANTIAGO, Silviano. “Atração do mundo (políticas de identidade e de globalização na moderna cultura bra-
sileira)”, in ABP - Zeitschrift zur portugiesichsprachigen Welt. Heft 2, 1996: p. 66.

94 SANCHIS, Pierre. “Padres, militares e o culto à Pátria”, in Jornal do Brasil (23/11/1980).



202

comparado dos ritos da Pátria e do carnaval, Roberto da Matta mostrou
que, em princípio, o Sete de Setembro se caracterizaria por uma valori-
zação da ordem e por uma exclusão mútua entre autoridades e povo. O
carnaval, por sua vez, seria um momento de negação da ordem e de
intensa integração social. O primeiro promoveria a estrutura, o segundo
a communitas. Da Matta relativiza esta dicotomia, pois percebe que o
rito civil também pode gerar “sentimentos de forte solidariedade e frater-
nidade entre os participantes”, da mesma forma que “o próprio carnaval
também tem sua ordem e suas formalidades”.95  Isso pouco importava
ao novo regime. Patriotismo tornou-se um termo incômodo, e o culto cívi-
co um “entulho autoritário”, como se dizia então. Precisamente quando
parecia irraizar-se, nossa religião civil foi desarticulada. As classes mé-
dias, os “intelectuais” e a imprensa, historicamente os setores da popu-
lação mais receptivos a ela, renegaram-na.96  O argumento não admitia
qualquer objeção: “isso é coisa de militar”.

Nossa religião civil teve uma chance histórica de se reorganizar em
novas bases a partir do complexo de acontecimentos que vai da Cam-
panha das Diretas à eleição e morte de Tancredo Neves. As cores da
bandeira não eram mais monopólio de uma corporação, e sim das for-
ças políticas que prometiam democracia e justiça social. Um novo tem-
po, uma “Nova República”. Mas como a história tem das suas surpresas,
seu primeiro presidente haveria de ser também seu primeiro “mártir”.
Vista de hoje, é fácil perceber como a atmosfera que envolveu a agonia
do “Doutor Tancredo” foi uma atmosfera de mística cívica. O “suplemen-
to histórico” publicado pela revista Veja após sua morte constitui uma
versão exemplar, diríamos quase canônica, do que poderia vir a ser o
mito de Tancredo:97

“‘Ei , ei, ei, Tancredo é nosso rei!’, gritava-se nas ruas. Até monarca
Tancredo Neves foi feito, além de herói da nacionalidade, tão es-
tigmatizado pelo destino que lhe coube morrer no mesmo dia de
Tiradentes (...).Tancredo sempre somou. A ponto de ter chegado
ao fim da carreira, e da vida, como um mito — o supremo gênio da
política brasileira”98

95 DA MATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis. Para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de Janeiro:
Guanabara, 1990: 56-57. Que o carnaval se presta, às vezes de forma magnífica, ao reforço da estrutura, fica
patente no carnaval baiano dos últimos tempos: “Cordão do 'tropicarlismo‘ se torna a cultura oficial baiana”
(Gazeta Mercantil, 14/2/99).

96 Dizia-nos há pouco tempo uma professora de escola pública: “Desfilar é um sacrifício, ninguém quer ir não.
Eu não incentivo ninguém a desfilar. Acho uma palhaçada”.

97 Aliás, uma análise do “mito de Tancredo” nos mesmos termos daquela que Wender faz do “mito de Washing-
ton” seria perfeitamente possível. WENDER, Dorothea. “The myth of Washington”, in DUNES, Alan, op. cit., pp.
336-342.

98 Veja (1/5/1985), “Suplemento histórico”, p. 7 e 9.
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Seguindo um roteiro que já conhecemos, um pouco por toda a parte
o nome de Tancredo é dado a avenidas, praças, estádios de futebol e
conjuntos habitacionais. Mas foi só. A “Nova República” não aproveitou
a chance que o acaso lhe havia oferecido, não fez do “supremo gênio da
política brasileira” o seu herói fundador, não promoveu a confluência das
antigas idéias-força de nossa religião civil com as de “democracia” e
“responsabilidade cívica”. Nossos últimos suspiros patrióticos, durante
o impeachment de Fernando Collor, apagaram-se de vez. Há uma sen-
sação de impotência generalizada diante não só da implementação a
todo custo do projeto neoliberal, mas também da maré de desmandos e
impunidade que a tem acompanhado. Se é certo que o atual governo
não inventou tais vícios, seu grande crime tem sido aniquilar nos cida-
dãos a esperança de que uma ética, qualquer que seja, ponha-lhes limi-
te. Passamos da truculência ao cinismo.

Da Matta fez uma sociologia do “dilema brasileiro” que talvez mere-
ça ser hoje prolongada e radicalizada numa sociologia do drama brasi-
leiro. Nos seus termos, éramos ao fim dos anos 70 um povo dividido
entre a lógica do caxias e a do malandro. O caxias seria o tipo social
enquadrado, observador das regras, para quem “o que conta é a totali-
dade e a hierarquização”. Seu oposto, o malandro, se define pela criati-
vidade — para este “é o coração que inventa as regras”. O espaço ritual
característico de um é a Parada de Sete de Setembro, do outro o carna-
val. Da Matta observa com perspicácia que, levada esta lógica ao limite,
o caxias se transforma em “otário”, e o malandro em marginal.99  A nossa
riqueza advinha do combinar os dois tipos, do saber representar simul-
taneamente os dois papéis conforme ditava nosso instinto de sobrevi-
vência social. Se definitivamente não poderíamos suportar, como parece
ser o caso de alguns povos, a vida numa sociedade de caxias, é-nos
igualmente assustadora a hipótese de viver numa sociedade de malan-
dros.

Viveremos no Brasil de hoje o paroxismo do ideal da malandragem?
A julgar pelo que se lê no noticiário, a julgar pelo virtual sepultamento de
nossa religião civil — ou seja, do espaço privilegiado de criação e recri-
ação da antítese da malandragem —, pode ser que estejamos perigosa-
mente próximos de tal ponto. Uma das saídas poderia ser então, de
alguma forma, reerguer nossa religião civil, reinterpretar o sentido do
patriotismo e do culto dos heróis cívicos (e isso fatalmente exigiria que
elegêssemos novos heróis) de forma a fazer frente a este estado pré-
anômico em que nos encontramos. Não um retorno aos velhos naciona-
lismos, à obsessão pela ordem que tanto contradiz nossa “brasilidade”.

99 DA MATTA, op. cit., pp. 216-217; 220-221.
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Mas a um senso cívico que vá além dos entusiasmos passageiros em
época de Copa do Mundo ou dos fáceis ufanismos carnavalescos; que
saiba simultaneamente respeitar a criatividade e refrear seus excessos.
A história atesta, com o exemplo do Aufklärungspatriotismus, que uma
(re)interpretação nesses termos é possível.100

Resta saber se as estruturas do mundo contemporâneo comportam
tais iniciativas. A primeira impressão é a de que não. Há quem defenda
a tese (radical, ao nosso ver) de que o mito não seria mais capaz de
corresponder às demandas de sentido das sociedades pós-industriais.101

Luckmann considera que a pluralização do “cosmos sagrado” e a indivi-
dualização do fenômeno religioso atingiria, indistintamente, tanto a reli-
gião tradicional quanto a religião civil. Ambas, na sua pretensão totali-
zante, estariam condenadas ao declínio.102  Mas diversas sociedades
assistem hoje, ao mesmo tempo, a fenômenos — como a preocupante
expansão dos “fundamentalismos” — que seguem o caminho oposto da
individualização. Isso revela, ao menos em parte, que o vazio de valores
pós-moderno (afinal o excesso de oferta simbólica num contexto alta-
mente pluralista pode ser lido também como um vazio...) pode originar
uma demanda por identidades institucionais claras e bem definidas.103

Luckmann admite que diante das “crises de sentido” como as que assis-
timos, os indivíduos podem vir a aceitar a submissão de seus interesses
pessoais aos interesses da sociedade como a única forma de superar
tal impasse. É quando a imposição de uma moral abrangente se torna
“um imperativo social”.104

100 Leerssen mostrou, num belo estudo, que “o amor à Pátria quase nunca é mencionado durante o iluminismo
sem que seus possíveis excessos sejam prevenidos. O patriota percebe o perigo de que o amor à pátria
possa se transformar num egoísmo coletivo e, com isso, fazer de uma virtude um sacrilégio. Pois para o
patriotismo iluminista, mais importante que o amor à pátria é o amor aos homens em geral”. LEERSSEN,
Josep. “Nation, Volk und Vaterland zwischen Aufklärung und Romantik”, in VON BORMANN, Alexander (Hg).
Volk – Nation – Europa. Zur Romantisierung und Entromantisierung politischer Begriffe. Würzburg: Königshau-
sen & Neumann, 1998, pp. 175.

101 LUHMANN, Niklas. “Brauchen wir einen neuen Mythos?”, in Soziologische Aufklärung IV. Opladen: West-
deutsche Verlag, 1987. Para uma visão diametralmente oposta ver DURAND, Gilbert. De la mitocritica al
mitoanálisis. Barcelona: Anthropos, 1993.

102 LUCKMANN, T. The invisible religion, pp. 101-102.
103 É o argumento de SANCHIS, Pierre. “O campo religioso contemporâneo no Brasil e no mundo”. Conferência

em 4/6/96 na Fundação Educacional Monsenhor Messias - Sete Lagoas.
104 LUCKMANN, T. “Some problems of pluralism in modern societies”. Conferência em 8/2/96 na Universidade

de St. Gallen, Suíça.


