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Resumo: O presente artigo analisa a influência da secularização do campo da política na crise de 

identidade e legitimidade pela qual passa o Estado Moderno, a saber, a tentativa de ocupar o espaço 

deixado pela religião – que foi expulsa da vida pública – e tomar para si funções que não correspondem às 

suas prerrogativas, que deveriam dizer respeito apenas à vida secular. Tal processo era estranho às 

civilizações antigas e medievais, surgiu com o movimento iluminista ao final da Era Moderna e ganhou 

impulso com o advento da Revolução Francesa, que tratou de combater a religião e dessacralizar a 

comunidade. A relevância desse estudo se mostra pela atualidade do tema e pela reflexão apresentada 

sobre como o reconhecimento da transcendência é importante para o reestabelecimento da ordem 

civilizacional, que agora encontra-se abalada. A pesquisa traz também exemplos de Estados organizados 

com base na cosmovisão cristã aplicada à política, assunto que pode nortear debates políticos e teológicos 

e servir de modelo para o desenvolvimento de novas ideias e novas configurações políticas. 

Palavras-chave: Estado Moderno. Política. Secularização. Laicidade Colaborativa. 

Abstract: The present article analyzes the influence of secularism in the political field  concerning the 

identity and legitimacy crisis the Modern State is passing through, namely, the attempt to fulfill the space 

left empty by religion – which was expelled from public life – and to take on functions which do not 

correspond to its prerogatives, which should concern only secular life. Such process was strange to 

ancient and medieval civilizations, was brought to life with the Enlightenment movement in the end of the 

Modern Age and was impulsionated by the advent of French Revolution, which tried to fight religion and 

desacralize the community. The relevance of this study is shown by the subject’s topicality and by the 

reflection presented on how the recognition of the transcendence is important to the reestablishment of the 

civilizational order, which is currently shaken. The research also brings examples of States organized 

based on a Christian worldview applied to politics, a topic that can set a North in political and theological 

debates and suit as a model to the development of new ideas and new political configurations. 

Keywords: Modern State. Politics. Secularism. Collaborative Secular State. 

 

INTRODUÇÃO 

O estudo aqui apresentado tem por objeto geral discutir a gênese da crise de 

identidade e legitimação pela qual passa o Estado Moderno, sendo essa origem 

entendida como a secularização da política que nasceu com o despertar da Idade 
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Contemporânea, em contraposição à sacralização de todas as esferas da vida que havia 

na Antiguidade e no medievo, visto que, como definido por Mircea Eliade, “o homem 

das sociedades tradicionais é, por assim dizer, um homo religiosus [...]” (ELIADE, 

2018, p. 21). Para tal empreendimento, será feita uma breve exposição do 

desenvolvimento histórico da relação entre Estado e religião, passando pelo povo 

hebreu, o Império Romano e, mais tarde, o Sacro Império Romano-Germânico e a 

Reforma Protestante, bem como a Independência Americana e a Revolução Francesa, 

para em seguida discutir a relação disso com a mencionada crise. 

 A civilização ocidental, nos últimos três séculos, tem passado por um processo 

de secularização que teve início com a Revolução Francesa de 1789, movimento de 

caráter antirreligioso. Se antes o debate político era sobre qual o espaço a ser ocupado 

na vida pública pelo governo civil e pela autoridade religiosa, desde então se tornou 

senso comum que a religião deve pertencer apenas à vida privada – quando isso ao 

menos é permitido, já que alguns Estados de viés comunista, tais como a Coreia do 

Norte e a República Popular da China, não permitem a expressão da religiosidade 

individual muitas vezes nem mesmo nas casas dos cidadãos. Mas ao excluir a 

transcendência do sistema político, o Estado perde sua fonte de legitimidade: se o 

Criador não o instituiu, foi então instituído pela mera vontade humana, que é instável e 

não possui uma garantia de força e veracidade. 

Não apenas os Estados claramente totalitários excederam os limites do âmbito 

político para o privado, tomaram o lugar que antes cabia à religião e enfrentam uma 

crise de legitimidade: também em países aparentemente livres e desenvolvidos, como 

Suécia e França, o Estado tem se colocado como o mais forte poder a ser exercido na 

vida humana. Dessa forma, o Estado Moderno adquiriu a aparência do Leviatã 

hobbesiano, seja de maneira explícita ou implícita. A figura do Leviatã bíblico é 

invocada pelo filósofo Thomas Hobbes para ilustrar um Estado poderoso cujo 

fundamento é nada mais que o orgulho humano. Strauss, citando o livro Leviathan, 

explica que: 

No final da parte mais importante dessa obra, ele [Hobbes] diz: “Até aqui 

apresentei a natureza do homem (cujo Orgulho e outras paixões o 

compeliram a submeter-se ao governo) junto ao grande poder do seu 

governante, que comparei com o Leviatã, tomando essa analogia dos dois 

últimos versos dos capítulos primeiro e quadragésimo do Livro de Jó; onde 

Deus, tendo estabelecido o grande poder de Leviatã, o chamou de Rei dos 

Orgulhoso”.   (HOBBES. Apud STRAUSS, 2016, p.52). 
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Essa situação se tornou lugar comum devido à ampla aceitação do conceito de 

religião como questão de consciência individual e da política como algo meramente 

prático que supostamente estaria – ou deveria estar – livre da influência do pensamento 

religioso, estando aberta apenas aos juízos da Filosofia, uma vez que está passou a ser 

entendida por muitos como algo racional, contrapondo-se ao viés aparentemente 

irracional das concepções religiosas.  

 Essas ideais, que se popularizaram durante a, assim chamada, Era das Luzes, no 

século XVIII, permeiam a literatura, dominam a academia e a cultura como um todo, o 

que dá um caráter falso de legitimidade ao establishment político e permite que este se 

perpetue, aprofundando ainda mais o processo de secularização ao influenciar sobretudo 

a educação escolar através de um currículo cada vez mais arreligioso ou até 

antirreligioso. 

Embora seja uma mudança vista por muitos pensadores como uma evolução, 

essa secularização vai contra a própria natureza humana, que tem tendências religiosas 

mesmo quando o indivíduo se professa ateu ou agnóstico. Baseando-se nesse princípio, 

pode-se observar que, não obstante tal entendimento acerca do papel do Estado seja 

comum, não é aceito sem questionamentos e a aplicação dessa concepção em várias 

nações tem se apresentado cheia de falhas, desvios e rupturas, posto que a razão humana 

pode ter se mostrado um terreno fértil, mas certamente não sólido o suficiente para 

justificar consentimento e coerência absolutos.  

O Estado Moderno enfrenta uma crise de legitimidade que encontra raízes na 

secularização forçada que se opõe à natureza humana, mas nem sempre a civilização 

ocidental procedeu dessa maneira, o que será apresentado a seguir.  

1. SISTEMA TEOPOLÍTICO HEBREU 

Para entender o percurso da política na civilização ocidental, influenciada por 

mais de um milênio pelo cristianismo, religião esta que ainda é considerada a maior do 

mundo, é preciso voltar ao Israel Antigo para entender a organização política do povo 

hebreu, posto que nessa nação está a raiz do cristianismo. 

Inicialmente, Israel era uma teocracia direta: “Yahweh era reconhecido como a 

cabeça civil do povo hebreu” (VIEIRA; REGINA, 2021, p. 49). O Senhor Deus separou 

esse povo como Seu e exercia governo direto sobre ele, isto é, as leis não eram 

elaboradas e votadas por um grupo de homens, mas ditadas por Yahweh para os 

profetas, começando por Moisés: “a Torá era a verdadeira Lex Dei” (VIEIRA; 
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REGINA, 2021, p. 50). Toda a hierarquia social, a separação do poder do sacerdote do 

poder dos juízes, a organização do exército, a economia, a política social, os direitos e 

tudo o mais foi estabelecido pelo Senhor, Ser transcendente e Todo Poderoso que 

garantia a ordem e a validade de tal sistema.  

Vê-se então que a separação das esferas de poder, porém com todas submetidas 

a Deus, começa, de certa forma, com o povo hebreu. Esse ideal guiará a formação das 

mais diversas concepções cristãs de política durante a Idade Média, como mostrar-se-á 

ao longo do artigo. Por ora, basta notar que essa constituição civil era distinta dos povos 

vizinhos de Israel, tais quais o Império Egípcio e o Império da Babilônia, para os quais 

a figura do rei representava um deus (sendo muitas vezes visto como sendo um deus ele 

mesmo) de tal forma que para essas civilizações, o poder político, o religioso e o 

jurídico estavam interligados. No caso da nação hebraica, havia separação dos poderes, 

cada um estava organizado para atender uma necessidade da vida cotidiana, mas não 

havia secularização, uma vez que todos os aspectos da vida eram sacralizados e estavam 

submetidos ao governo último de Yahweh. 

Depois de passar um período com o governo civil sendo representado 

fisicamente pelos juízes, o povo de Israel pediu que lhe fosse dado um rei, à semelhança 

das outras nações, como se encontra no relato bíblico: 

E disseram-lhe: "Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus 

caminhos; escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das 

outras nações". Quando, porém, disseram: "Dá-nos um rei para que nos 

lidere", isto desagradou a Samuel; então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe 

respondeu: "Atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo; não foi a você 

que rejeitaram; foi a mim que rejeitaram como rei. (1 Sm 8:5-7 In: BÍBLIA, 

2013, p. 407)  

O povo pede um rei e Deus unge Saul para tal cargo, ato realizado através do 

profeta Samuel. Saul passaria a ser o líder político e militar, sem, contudo, exercer a 

função de sacerdote ou profeta e sem ser objeto de culto por parte do povo, visto que era 

sabido que seu poder se limitava a apenas uma parcela da vida social. Com essa 

mudança no sistema político dos hebreus, pode-se dizer que “foi instaurada uma 

teocracia nas mãos de um rei, contudo ainda submetido a Yahweh. Dessa forma, o rei 

não detinha poder absoluto, sendo limitado pelo Direito Divino [...] transmitido pelo 

próprio Deus, por intermédio da Torá e dos profetas.” (VIEIRA; REGINA, 2021, p. 51).  

Ainda assim, o sistema teopolítico hebraico funcionava de forma diferente dos 

povos circunvizinhos, posto que nos demais reinos, o rei tinha poder absoluto e era visto 

como uma divindade que estava acima de todos os demais cidadãos, fossem eles nobres, 
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sacerdotes, camponeses ou escravos; diferentemente, em Israel “o rei se submetia ao 

princípio de igualdade, sendo uma espécie de guardião da ordem e protetor dos mais 

fracos” (VIEIRA; REGINA, 2021, p. 51), apesar dos privilégios e da autoridade que 

possuía. 

Os poderes político e religioso não eram arbitrários, uma vez que não tinham 

como fundamento a vontade humana, que é instável, nem a cultura, que por mais que 

preserve os costumes, sofre modificações ao longo do tempo. Yahweh era tido como 

princípio da ordem civil e religiosa, cada uma em sua delimitada esfera de soberania, o 

que garantia a estabilidade do governo e aprofundava a confiança do povo: “o poder 

político assentava numa base de legitimação transcendente, devendo ser exercido de 

acordo com os preceitos estabelecidos por Deus” (MACHADO, 1996, p. 15). Esse 

conceito foi aceito pelos seguidores da religião cristã e tomado como sendo a aliança 

política de Deus com homens, na qual o Senhor Deus é visto como Criador e Dono do 

universo e o homem, sua criatura, como administrador da Criação, obedecendo ao 

mandato cultural: “Subjuguem a Terra!” (Gn 1:28 In: BÍBLIA, 2013, p.6). 

2. POLÍTICA NO IMPÉRIO ROMANO CRISTIANIZADO 

Avançando na História, podemos ver a influência do cristianismo, uma religião 

de matriz hebraica, no Império Romano. Após ter sido uma religião perseguida, tornou-

se a religião oficial do Império, em detrimento das religiões pagãs, que passaram a ser 

proibidas por violarem o que hoje chamaríamos de direitos humanos. Isso ocorreu com 

o Édito de Tessalônica (380), promulgado pelo imperador Teodósio I; antes disso, com 

o Édito de Milão (313), já havia sido concedida liberdade religiosa por todo o Império, 

possivelmente uma consequência da conversão de Constantino I por volta do ano 312. 

Ainda que alguns estudiosos apontem o interesse do imperador por essa religião como 

sendo uma mera consequência do avanço do cristianismo, há motivos para acreditar que 

Constantino de fato passou por um processo de conversão (LEITHART, 2020).  

A partir de então, a cosmovisão do povo romano foi sendo modificada; contudo, 

manteve um caráter religioso, agora moldado pelo cristianismo. O clero tinha sua 

competência delimitada, porém autônoma, ao passo que o governo secular detinha 

autoridade para supervisioná-lo, enquanto também se deixava influenciar e demonstrava 

interesse pelo seu desenvolvimento, como podemos observar com a participação de 

imperadores nos diversos Concílios da Igreja Católica. O imperador de Roma, ao invés 
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de se considerar uma divindade, passou a enxergar-se como subordinado ao Deus 

judaico-cristão. Entende-se que: 

Foi inaugurado um novo padrão ético em todo o Império [Romano]. Crianças 

eram protegidas, e o aborto começou a ser considerado crime contra o 

Estado, entre tantos outros avanços promovidos pela ética cristã. [...] De fato, 

o cristianismo transformou a civilização do mundo antigo, com uma nova 

visão de vida, a partir da propagação do evangelho e do impacto social 

produzido pela piedade cristã desde os séculos das catacumbas e agora de 

forma livre e ampla em toda civilização ocidental. (VIEIRA; REGINA, 2021, 

p. 63-64)  

  Mais uma vez, as esferas de poder estavam separadas, não no sentido de um 

afastamento, posto que havia interação entre elas, mas de modo a delimitar o papel de 

cada uma, ambas submetidas à ordem transcendental que guia e dá significado à vida 

secular. Esse sistema ficou conhecido como cesaropapismo, pois césar, ou seja, a 

autoridade secular, tinha primazia em relação à autoridade religiosa, porém as duas 

autoridades trabalhavam em conjunto. 

 A cristianização do Império Romano levantou vários questionamentos no que 

diz respeito à forma do Estado lidar com o sagrado, sobretudo quando o império 

começou a sofrer violentos ataques dos povos bárbaros. O povo pagão acusava o 

cristianismo de ser responsável por tais acontecimentos, pois alegava que ao 

enfraquecer o culto aos deuses nacionais, havia enfraquecido Roma, posto que o Estado 

necessitava do favor dos deuses para se manter firme e empreender conquistas. Segundo 

essa linha de pensamento, o Estado deveria ser totalmente religioso, sem separação das 

esferas, como era nos tempos antes do cristianismo. Foi nesse contexto que Agostinho 

de Hipona, filósofo cristão e romano, tratou da relação entre Igreja e Estado. De acordo 

com Nelson Lehmann da Silva: 

No esforço de formular a difícil distinção entre a Cidade de Deus e a Cidade 

dos Homens, Agostinho estabeleceu o modelo da posição política cristã, que 

inspirou a ordem política medieval de separação e coexistência entre Ecclesia 

e Imperium. A então existente identificação entre religião e política é 

proclamada como contrária à liberdade cristã. Não obstante quão intricadas e 

complementares possam ser as duas esferas, nenhuma delas poderá atuar para 

a consecução do que é garantido ou prometido pela outra, e cada uma deverá 

ser entendida em seus próprios termos, em acordo com o Evangelho: “A 

César o que é de César, a Deus o que é de Deus”. (SILVA, 2016, p. 84) 

 O pensamento do filósofo de Hipona teve por base o supracitado entendimento 

judaico-cristão sobre a relação entre religião e governo civil, agora sistematizado e 

aplicado ao momento histórico que estava sendo vivenciado. Tanto a filosofia política 

cristã de Agostinho quanto a visão dos pagãos romanos estavam inseridas num contexto 
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de aceitação da religião como parte natural e inviolável da vida humana, indissociável 

das práticas sociais, cabendo apenas diferenciar a forma de atuação. 

Algumas correntes de pensamento relativista já haviam despontado desde o 

século V a.C. na Grécia Antiga, como, por exemplo, as ideias propagadas pelo sofista 

Protágoras de Abdera, para quem a razão humana estava por trás da ordem social, ainda 

que esta pudesse ser contraditória: “Para Protágoras, o homem é o centro do universo. 

Todos os juízos implicam em uma afirmação verdadeira, independente da contradição 

[...]” (ALVES; REFKALEFSKY, 2007, p. 2). No entanto, o rompimento total entre 

política e religião, isto é, uma secularização, não era concebível, posto que, de modo 

geral, as pessoas entendiam que não apenas existia uma ordem transcendente, mas 

também que esta exercia influência no mundo físico e era a garantia da verdade aplicada 

à vida em todos os seus aspectos. 

 

3. O SACRO IMPÉRIO ROMANO-GERMÂNICO E A REFORMA 

PROTESTANTE 

Apesar de algumas modificações ao longo do tempo, especialmente nos Estados 

europeus durante a Idade Média sob o domínio da Igreja Católica Apostólica Romana, 

onde havia muita discussão sobre o lugar do Imperador e o lugar do Papa, a divisão dos 

poderes foi bem estabelecida na cristandade, especialmente durante o reinado de Carlos 

Magno (768-814). Até então, a forma de relação entre Igreja e Estado vinha sendo o 

cesaropapismo, tanto no Ocidente quanto no Império Bizantino. Esse modelo era 

criticado por pensadores católicos como Aurélio Ambrósio e Gelásio I, pois colocava o 

poder secular como superior e dominante sobre o poder religioso.  

No entanto, ao ser coroado Imperador do Sacro Império Romano Germânico, 

Carlos Magno estabeleceu uma parceria com a Igreja Católica:  

O poder temporal estava acima do religioso, todavia o cristianismo 

açambarcava ambos os poderes, ou, em outras palavras, os poderes político e 

religioso estavam inseridos na ideia de um Estado Cristão, algo parecido com 

o Coram Mundo et Coram Deo de Martinho Lutero, na teologia dos dois 

reinos. (VIEIRA; REGINA, 2021, p. 74-5).  

Eric Voeglin chamará esse modelo de “papo-cesarismo” (VOEGELIN, 2012, p. 

72, grifos nossos), e o distingue do cesaropapismo ao afirmar que no primeiro o rei se 

orienta pela cosmovisão cristã e pode-se dizer que o Estado é teocrático, enquanto no 

segundo, a religião apenas exerce influência em alguns pontos, sem que o governo 
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secular tome para si as doutrinas da Igreja; enquanto o primeiro tem como referência o 

reinado de Carlos Magno  (768-814), o segundo pode ser exemplificado pela atuação de 

Constantino I como Imperador de Roma (306-337). 

É com base nesse modelo político que o reformador Martin Lutero vai elaborar 

suas ideias em relação à concepção de Estado, tendo por influência Agostinho de 

Hipona. O teólogo ressaltou a necessidade da separação dos dois reinos, a saber, o poder 

religioso e a autoridade secular, enfatizando que a obediência dos crentes ao governo 

civil deveria acontecer apenas no que diz respeito às questões seculares, não às de 

cunho espiritual, pois este não era o espaço devido de atuação do imperador: “distinguir 

os reinos significa, na prática, que à autoridade secular foi confiado apenas o poder 

temporal, ficando ela a este limitada e circunscrita.” (SCHWAMBACH In: 

SCHWAMBACH; SPEHR, 2018, p.91). 

Desde então, muito por conta dos embates com a Igreja Católica, o pensamento 

político de Lutero tem sido acusado de ser a raiz do secularismo iluminista. No entanto:  

É importante registrar que a ideia de uma autonomia do Estado, no sentido de 

uma auto regência independente de Deus, não foi ensinada por Lutero. O 

governo secular deveria ser autônomo em relação ao governo espiritual, mas 

não autônomo em relação a Deus, pois para Lutero, ele havia sido instituído 

por Deus, e a lei de Deus lhe servia de norma. (SCHWAMBACH In: 

SCHWAMBACH; SPEHR, 2018, p. 109, grifos do autor) 

Observa-se que o reformador manteve a cosmovisão cristã no horizonte de suas 

formulações intelectuais e, ao promover a separação das esferas de poder, não instigou a 

dessacralização da vida pública, como viria a acontecer alguns séculos depois. Ainda 

que alguns ideólogos tenham afirmado partir do pensamento do teólogo alemão no que 

diz respeito à autonomia que deveria ser concedida à autoridade civil, isso não 

corresponde ao total das ideias formuladas por Lutero e estas não podem ser entendidas 

fora do contexto pleno, posto que tal atitude pode levar ao erro de imaginar que o 

objetivo da divisão dos poderes era pôr a autoridade máxima nas mãos do Estado e 

escantear a religião para o espaço individual. Pode-se destacar que: 

Lutero fez suas abordagens sobre esse tema tendo permanecido sempre 

circunscrito ao sistema de cristandade medieval, o que é importante para sua 

interpretação. Uma secularização no sentido moderno e liberal, tal qual 

ocorrida a partir do Iluminismo e da Modernidade, embora tenha se nutrido 

de impulsos advindos de sua teologia, não estava nem em seu horizonte, nem 

em suas intenções. (SCHWAMBACH In: SCHWAMBACH; SPEHR,2018, 

p.37, grifos do autor) 

 Essa ideia de um Estado Cristão com divisão interna entre o poder civil e o 

religioso será o parâmetro utilizado pelos teólogos e filósofos protestantes posteriores e 
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servirá de fundamento inclusive para a formação de uma nova nação. Vale notar, 

entretanto, que apesar dos reformadores deixarem claro que o governo civil não poderia 

ser desvinculado da autoridade suprema que cabia a Deus, o protestantismo provocou 

uma rachadura no poder religioso que era representado pela Igreja Católica, o que, para 

alguns pensadores posteriores significou não que a igreja enquanto instituição terrena 

havia sido questionada e abalada para uma restauração do entendimento evangélico 

sobre política, mas que a própria religião havia perdido sua força.  

4. ESTADO NO NOVO MUNDO: OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

Após a Reforma Protestante no século XVI, o cenário político, religioso e 

cultural na Europa mudou. A ruptura no seio do cristianismo levou a novas 

configurações políticas, sobretudo no que diz respeito à autoridade do Estado em 

relação à consciência do indivíduo. A liberdade religiosa passou a ser um tema comum 

e ficou ainda mais evidente com a fundação do que viria a ser os Estados Unidos da 

América: depois de sofrerem perseguição da Inglaterra e encontrarem refúgio no Novo 

Mundo, os puritanos estabeleceram colônias seguindo os moldes propostos por João 

Calvino, “com autonomia do poder religioso e do poder temporal, sem quaisquer 

sobreposições.” (VIEIRA; REGINA, 2021, p. 98). 

  Essa separação é o princípio da laicidade. Diferente de um Estado teocrático ou 

confessional, nos quais uma religião ou uma denominação específica é privilegiada, no 

sistema de laicidade cabe ao Estado apenas garantir a segurança do cidadão professar 

sua fé, seja qual for; vale notar que esse conceito difere do Estado laicista ou ateu, como 

será discutido posteriormente. Para os puritanos pioneiros na América, “a liberdade 

religiosa é a garantia de que ninguém sofra o que sofreram na Inglaterra, e a laicidade é 

o meio pelo qual essa garantia se efetiva.” (VIEIRA; REGINA, 2021, p. 99).  

As ideias políticas dos Pilgrim Fathers (pais peregrinos, os puritanos vindos da 

Inglaterra) influenciaram o pensamento dos Founding Fathers (pais fundadores, o grupo 

que proclamou a independência dos Estados Unidos e elaborou sua Constituição) e 

foram a base para construir uma nação livre. 

   Na laicidade americana, a Igreja e a autoridade temporal são esferas 

independentes, sendo ambas submetidas diretamente a Deus, posto que a nação foi 

fundada com princípios teístas, particularmente cristãos (apesar do deísmo explícito de 

alguns dos Founding Fathers), o que formou a cultura deste país e pode ser notado em 

diversos símbolos nacionais, seja na moeda que afirma “In God We Trust”(Confiamos 
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em Deus, tradução nossa), seja no Pledge of Allegiance (juramento de fidelidade à 

bandeira), no qual, em 1954, o presidente Dwight Eisenhower, o Congresso e Senado do 

país, reconhecendo a importância da fé para o povo americano, aprovaram o acréscimo 

do “sob Deus”: “Eu juro fidelidade à bandeira dos Estados Unidos da América, e da 

república que ela representa, uma nação sob Deus, indivisível, com liberdade e justiça 

para todos.”(THE PLEDGE OF ALLEGIANCE, c1995, tradução nossa), ecoando o 

famoso discurso de Gettysburg  proferido pelo presidente Abraham Lincoln em 1863, 

durante a Guerra Civil, o qual atesta que “esta nação sob Deus deve ter um 

renascimento da liberdade e que o governo do povo, pelo povo, para o povo não deve 

perecer” (THE GETTYSBURG ADDRESS, c2013, tradução nossa), palavras que se 

tornaram parte da identidade desta na nação.  

 Os Founding Fathers foram também influenciados pelas ideias que corriam no 

Velho Mundo, onde vários deles foram estudar. A corrente de pensamento que havia se 

popularizado na Europa naquele século era o Iluminismo, que trouxe consigo várias 

ideias sobre política, entre elas o humanismo secularista. No entanto, os fundadores dos 

Estados Unidos da América compreenderam que as leis e quaisquer outras formas de 

poder secular necessitam de uma fonte de autoridade transcendente para serem 

legitimadas. Esse ensinamento adquirido com os puritanos ingleses foi crucial para que 

a República no Novo Mundo tomasse um rumo diferente do que viria a acontecer pouco 

tempo depois na França, especialmente no que concerne ao tema da laicidade do Estado. 

5. REVOLUÇÃO FRANCESA DE 1789 

O Estado laico americano e o francês, ambos influenciados pelo movimento 

iluminista, atuam de forma diferente desde sua fundação até os dias atuais. Duas 

revoluções, isto é, a Americana e a Francesa, baseadas nos mesmos princípios de 

liberdade, igualdade e fraternidade, seguiram caminhos distintos devido à concepção de 

Estado e sua relação com a religião que cada uma dessas repúblicas decidiu adotar. 

Enquanto os Estados Unidos da América foram construídos com base numa 

cosmovisão puritana de separação das esferas de poder sob o governo de Deus, a França 

enquanto reino plenamente constituído viveu sob a influência do pensamento católico 

romano que permeou a Europa desde a Idade Média; também enfrentou conflitos em 

seu seio, provocados pela mudança da visão de mundo trazida por pequenos grupos 

protestantes. Ainda assim, o povo francês estava inserido num mundo sacralizado cuja 

ordem era estabelecida pelo cristianismo. 
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 No entanto, durante o período da Revolução, a religião era vista como algo de 

pouca relevância social, como se o ser humano pudesse viver com dois avatares: um 

para sua vida pública, de maneira objetiva e acatando todos os princípios comuns 

impostos pelo Estado de forma igualitária e inquestionável, e outro para o âmbito 

privado, onde poderia então, desse jeito bem delimitado, desenvolver sua personalidade 

individual, em contraste com a coletiva. Paralelamente, no contexto das ideais 

iluministas, o ser humano era visto em sua potencialidade máxima: “é então que nasce a 

teoria da perfectibilidade contínua e indefinida do homem” (TOCQUEVILLE, 2016, p. 

195). 

“Para que argumentos dessa espécie produzam revoluções é preciso que certas 

mudanças já ocorridas nas condições, nos costumes e nos usos tenham preparado o 

espírito humano para aceitá-los.” (TOCQUEVILLE, 2016, p.16) Para que uma 

revolução conseguisse mudar a mentalidade das pessoas para receber de forma positiva 

essa ruptura com o sagrado tão presente em seu cotidiano, era necessário um processo 

de preparo ideológico que não se limitasse ao campo da práxis política: o Iluminismo 

tornou a mente das pessoas receptiva à ideia da dessacralização do espaço público e ao 

aumento do poder do Estado. 

 Havia todo um processo cultural ocorrendo paralelamente ao político e 

influenciando este, uma vez que formava a mentalidade das pessoas que viriam a 

participar das eleições e diversas outras manifestações políticas. Na França, esse 

fenômeno cultural pode ser chamado de secularização. Percebe-se, ao longo da História, 

o quanto os francesas tiraram Deus do espaço público, seja na literatura ou em outras 

fontes culturais. Esse processo que começou com a Filosofia das Luzes, foi 

intensificado pela Revolução Francesa de 1789, como observado por Alexis de 

Tocqueville: 

Uma das primeiras atitudes da Revolução Francesa foi atacar a Igreja e, entre 

as paixões que nasceram dessa revolução, a primeira a acender-se e a última a 

extinguir-se foi a paixão pela irreligiosidade. [...] Vimos homens que 

acreditavam compensar seu servilismo para com os menores agentes do 

poder político por meio da insolência para com Deus. (TOCQUEVILLE, 

2016, p.8) 

 Surgiu então na França um laicismo de combate, cujo objetivo era não apenas 

separar a esfera de atuação do Estado e da Igreja, mas apartar essa última do seio da 

sociedade: 
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O laicismo de combate tem como objetivo restringir a religião ao espaço 

privado ou até mesmo eliminá-la, com a clara intenção de proporcionar os 

meios para que desapareça da vida social. Como aconteceu na Revolução 

Francesa, que pretendeu suplantar a religião cristã por meio de sua 

substituição por uma religião secular. (VIEIRA; REGINA, 2021, p. 120). 

Para Rousseau, um dos principais ideólogos do Iluminismo francês, “o Estado 

em relação aos seus membros é senhor de todos seus bens pelo contrato social” 

(ROUSSEAU, 2013, p. 32) e o que legitima tal contrato que dá tamanha autoridade ao 

Estado é a vontade do povo, ou seja, não uma ordem transcendente como o Deus 

judaico-cristão ou o panteão de deuses pagãos como outrora se acreditava, mas a própria 

razão humana:  “seu Estado não é senão o Leviatã, de Hobbes, o qual merece todo seu 

elogio, apenas agora justificado por uma metafísica vontade geral” (SILVA, 2016, 

p.109). 

Cabe observar, no entanto, que o desenrolar da Revolução Francesa demonstrou 

que a razão humana não é por si mesma boa, sábia e confiável para garantir a paz, a 

segurança e a prosperidade de uma nação: 

Novas questões são colocadas quando a razão passa a ser a medida para todas 

as reflexões e ações de tolerância. A razão como critério único não garantiu a 

tolerância entre os povos. Genocídios e guerras na modernidade foram 

praticados em nome da tolerância. Isso ocorreu na Revolução Francesa, 

quando o princípio da fraternidade, igualdade e liberdade criou 

monstruosidades políticas e sociais. A crítica ao autoritarismo eclesiástico e à 

intolerância da igreja católica produziu novas intolerâncias. A tolerância 

proposta pela Revolução Francesa trouxe um infindável movimento de 

execuções, arbitrariedades e guerras, que perduraram até 1945. [...] A tão 

esperada revolução, que tinha como utopia a igualdade, a fraternidade e a 

liberdade, transformou-se em um sistema de bestialidade e terror. 

(WESTPHAL In: SCHWAMBACH; SPEHR,2018, p.152) 

Não apenas isso, como também demonstrou que o ser humano continua sendo o 

já mencionado homo religiosus (ELIADE, 2018), pois apesar da aparência democrática 

e antirreligiosa, o que houve, tanto no campo político quanto no espiritual, foi uma 

mudança de objeto, como alega Nelson Lehmann da Silva ao dizer que quando ocorre a 

Revolução “o absolutismo é transferido do rei para a encarnação da vontade geral, o 

Estado” (SILVA, 2018, p. 109) e que “a secularização da Era Moderna nunca significou 

uma mudança fundamental, mas apenas uma transferência ou substituição. O Estado 

moderno, produto das revoluções, continuou baseado em premissas sacrossantas.” 

(SILVA, 2018, p. 58). Essa ideia de uma religiosidade substitutiva, que também pode 

ser considerada o desenvolvimento de uma teologia civil na qual o objeto de culto é o 

Estado, é corroborada pelas observações de Alexis de Tocqueville: 
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Quando a religião desertou as almas, não as deixou [...] vazias e debilitadas; 

viram-se momentaneamente preenchidas por sentimentos e ideias que durante 

algum tempo ocuparam o lugar dela e inicialmente impediram que 

desmoronassem. [...] Esses sentimentos e paixões haviam se tornado para eles 

como uma espécie de religião nova. (TOCQUEVILLE, 2016, p. 172-173) 

A supervalorização do indivíduo levou à divinização – muitas vezes 

inconsciente – da representação coletiva do indivíduo, isto é, o Estado: “o culto ao 

Leviatã ou ao coletivo poder humano é, em última análise, uma forma de auto-adoração 

humana. [...] A auto-idolatria humana tem sido expressa mitologicamente como a 

essência da ‘Hybris’, o arrogar-se o lugar da divindade” (SILVA, 2018, p. 137).  

A concepção de Estado adotada pela França revolucionária, bem como as ideias 

que dizem respeito à relação entre governo civil e a esfera religiosa se tornaram 

populares na Idade Contemporânea, período cujo nascimento inclusive corresponde à 

Tomada da Bastilha, evento considerado o estopim da Revolução Francesa. Tais 

conceitos, que partiram das ideias de contratistas como os já mencionados Rousseau e 

Hobbes, foram adotados por muitos Estados Modernos, que passaram a rejeitar a 

cosmovisão cristã outrora aceita pela civilização ocidental: 

As especulações humanas, de caráter mitológico, sobre as origens da 

sociedade (estado da natureza, contrato social, vontade geral, etc.) 

substituíram, como fundamento da vida política, a aliança política 

estabelecida por Deus com os homens na criação, cuja ordem nos foi 

revelada na Bíblia. (BERTHOUD, 2018, p. 78) 

 No entanto, tais princípios não encontram um fundamento sólido, pois este só se 

encontra na transcendência, isto é, algo eterno e estável, acima da volátil vontade 

humana, como explica Abraham Kuyper tomando como exemplo a área jurídica, para 

fins de comparação:  

[...] o mesmo aparentemente se dá com relação à disciplina da jurisprudência, 

pois tão logo se afasta da segurança que a justiça encontra somente em Deus 

e em sua Palavra, os jurisprudentes não são capazes de deduzir a justiça de 

outra fonte que não seja a tradição e o senso de justiça do povo. E uma vez 

que este senso é tão instável como as águas correntes de um rio, ele destrói 

rigorosamente a segurança do conceito de justiça. (KUYPER, 2018, p. 99) 

  Do mesmo modo, segue o pensamento de Tocqueville, cuja obra O Antigo 

Regime e a Revolução trata da análise que tal pensador francês do século XIX fez das 

consequências da Revolução para seu país, pouco tempo depois do ocorrido: “Uma 

sociedade civilizada, mas sobretudo uma sociedade livre, não pode subsistir sem 

religião. O respeito à religião é [...] a maior garantia da estabilidade do Estado e da 

segurança dos particulares.” (TOCQUEVILLE, 2016, p.170). 
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 Ao se fiar na vontade dos homens e se divinizar ao mesmo tempo em que 

combate a religião e propaga a ideia de uma secularização necessária para a promoção 

do bem estar público, o Estado promovido pelos revolucionários de 1789 e tomado 

como modelo por muitas nações contemporâneas, perde sua fonte de legitimidade e 

entra em contradição, o que gera uma crise tanto no campo das ideais quanto na práxis 

política.    

 

CONCLUSÃO 

Foi possível observar que durante a Idade Antiga, exceto pelo povo hebreu, o 

poder civil não se distinguia claramente do poder espiritual, o que tornava difícil definir 

claramente o que era o Estado no sentido da organização política em si, enquanto para 

Israel, os reinos secular e religioso eram bem delimitados e cada um exercia suas 

funções de maneira específica, o que não impossibilitava conflitos, mas direcionava a 

ação dos líderes para sua área de atuação, facilitando a eficiência do governo. Percebeu-

se que em ambos os casos as sociedades se viam sob um domínio transcendental 

superior que garantia a ordem civilizacional que era entendida como verdadeira e 

duradoura. No período histórico subsequente, isto é, a Idade Média, bem como no 

começo da Idade Moderna, a divisão das esferas de soberania foi bem estabelecida – 

ainda que houvesse divergência sobre qual o limite da ação e da influência de uma 

esfera sobre a outra. O entendimento geral era ainda religioso: as pessoas viam o Estado 

e a Igreja como submetidos ao poder de Deus. Até então, a religião era o princípio 

ordenador da vida secular, uma vez que a crença na existência de um Ser divino servia 

como fonte moral e como guia para a realização das atividades necessárias para o 

funcionamento da pólis, posto que se entendia que tais funções eram dadas por Deus. 

 No entanto, o presente trabalho demonstrou que houve uma ruptura no seio 

desse pensamento religioso que predominou na civilização ocidental. No final da Idade 

Moderna, surgiu o pensamento iluminista que influenciou práticas revolucionárias na 

Idade Contemporânea, sobretudo na França, o que provocou mudanças na concepção de 

Estado e na aceitação da religião. Tais ideias tratavam da ampliação da atuação do 

Estado civil e da restrição – ou até mesmo o fim – da influência da religião na esfera 

pública e até na vida privada. Viu-se que na tentativa de separar o governo secular da 

esfera espiritual com a alegação de que ao Estado cabia apenas a regulação da vida civil, 
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ao invés de delimitar a esfera de ação, como já havia sido feito na Antiguidade e no 

período medieval, ao excluir a religião da política, a garantia da ordem oferecida pela 

consideração da existência de uma esfera transcendental foi perdida e o Estado, como 

consequência, perdeu seu propósito e sua identidade, buscando ocupar o espaço que 

outrora pertencia à religião.  

Ao tentar transformar-se numa divindade, o Estado entra numa crise de 

legitimidade, pois sua base não é eterna, onisciente e onipotente, mas fundamenta-se na 

razão humana, que é algo mutável, limitado, guiado por desejos e muitas vezes 

apresenta incoerência. A sociedade moderna deixou de lado valores espirituais e passou 

a adotar valores impostos por ideólogos, sem garantia de validade, preceitos que se 

baseiam no que é mais conveniente para o momento ou para determinado grupo. “Tal 

processo de diluição e deterioração da influência dos valores, símbolos, práticas e 

instituições religiosas é conhecido como secularização” (RANQUETAT JR, 2008, 

p.60). Esse rompimento da política com a religião pode ser descrito da seguinte 

maneira: 

O fenômeno histórico-social da secularização está intimamente relacionado 

com o avanço da modernidade. O direito, a arte, a cultura, a ciência, a 

educação, a medicina e outros campos da vida social moderna se baseiam em 

valores seculares, ou seja, não religiosos. As bases filosóficas da 

modernidade ocidental revelam uma concepção de mundo e de homem 

dessacralizadora, profana, que contrasta com o universo permeado de forças 

mágicas, divinas das sociedades tradicionais e primitivas. O desenvolvimento 

da ciência, da técnica e do racionalismo faz recuar as concepções sacrais e 

religiosas do homem e mundo. (RANQUETAT JR, 2008, p.61) 

 O desenvolvimento de uma laicidade de combate aconteceu durante a Revolução 

Francesa e se espalhou por todo o Ocidente, variando apenas na intensidade da 

manifestação e aceitação dessa ideia. Tal movimento vai contra a natureza humana, pois 

é sabido que uma “proclamação comum a todas as religiões superiores é a de que existe 

uma presença no universo que é superior ao homem” (SILVA, 2016, p. 131), o que 

corresponde ao anseio humano por estabilidade e segurança, coisas que se encontram 

reconhecidamente além de sua capacidade. 

 Cabe distinguir a laicidade de combate da laicidade colaborativa, para usar o 

termo empregado pelos pensadores brasileiros Thiago Rafael Vieira e Jean Marques 

Regina (VIEIRA; REGINA, 2021): enquanto a primeira separa Estado e Igreja e busca 

restringir a esfera religiosa, a segunda faz a divisão entre as esferas de soberania e 

promove a interação entre ambas e o “reconhecimento público da existência de Deus ou, 

em outras palavras, a necessidade de o Estado reconhecer a existência da transcendência 
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e a importância do fenômeno religioso no seio do corpo político” (VIEIRA; REGINA, 

2021, p. 173) – pressuposto este que é fundamental para sanar a crise de legitimidade 

pela qual passa o Estado Moderno. 

No momento em que o Estado toma para si apenas as questões que dizem 

respeito ao âmbito político e desempenha com eficácia sua função, atinge o objetivo de 

sua existência; porém, quando excede seu propósito e tenta tomar posições que não 

fazem parte de suas prerrogativas, seu empreendimento perde sentido. O poder secular 

encontra razão de ser quando se submete à esfera transcendental – ou ao menos 

reconhece a relevância social desta –, posto que esta, que é eterna e imutável, garante a 

ordem civilizacional e, por tanto, a própria existência e função do Estado, bem como do 

poder religioso que também a esta se submete, sendo necessária a separação de ambos 

os poderes para um melhor funcionamento da sociedade, todavia, com colaboração e 

reconhecimento do papel de cada um no todo. 
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