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cuja inteligibilidade última parece remeter para o fundo ancestral da
mentalidade mítica.

I

Rousseau e a Sacralização do Contrato Social
Sabe-se que a Modernidade veio pôr em causa os fundamentos
transcendentes das explicações do mundo e da vida. E, nos casos mais
extremos, evoluirá mesmo para uma crítica à essência da própria religião
e proclamará a iminente "morte de Deus", tida por uma exigência de
um devir histórico que apontaria para o encontro do homem com a sua
essência, consumando a sua definitiva emancipação. Daí nasceram os
prognósticos que anunciaram o inevitável consórcio da dessacralização,
ou desencantamento do mundo, com a redenção terrena do homem.
No entanto, este optimismo não sopesou algo que a experiência histórica
também evidencia: a "saída da religião" (Marcel Gauchet) não trouxe a
sua morte, mas, tão-só, as suas metabolizações mundividenciais, num processo
em que a sacralidade ressurgiu, com alguma eficácia - ainda que, muitas
vezes, invisível e inominada para os seus actores{4) -, no próprio interior
da imanência secular. Por conseguinte, tem cabimento avançar-se com
esta ideia aparentemente paradoxal: a secularização dos fundamentos,
funções e finalidades da política moderna também fez irradiar um halo
de sacralidade, embora as suas justificações teóricas tendam a não admiti
do. E certo que não foi este o caso nas duas grandes Revoluções modernas
(a americana e, sobretudo, a francesa), que geraram as suas religiões
civis específicas. Contudo, o desenvolvimento do fenómeno caminhará
para um maior escamoteamento de uma presença que alguns pensam
ser, estruturalmente, de ordem funcional.
De facto, ao invocar argumentos jusnafinalistas e jusracionalistas para
se legitimar, o novo conceito de soberania - base do Estado-Nação
moderno - parecia ter cindido o político do teológico e situar-se num
plano exclusivamente imanente e secular. Todavia, tem-se visto nesta
maneira de pensar uma inversão do modelo jusdivinista. No caso

(4) Marcel Gauchet, La Religion dans la démocratie. Parcours de la laïcité, Paris,
Gallimard, 1998, pp. 13-14.
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português, é justo citar Oliveira Martins, em texto dos finais da década
de 1870 (As Eleições). De acordo com o autor do Portugal Contemporâneo,
o velho princípio Omnis potestas ab Deo estará na origem deste outro:
Omnis potestas ab homo, numa operação que envolvia uma escondida
divinização do homem. Mas em algumas teorias e práticas foi-se mais
longe, ao apelar-se para fundamentos transcendentes da soberania e da
sociabilidade, ainda que distintos das velhas concepções jusdivinistas.
Basta atentar nas estratégias de inclusão afectiva que os novos poderes
irão fomentar, para se perceber como é que a reprodução da moderna
racionalidade política transportava consigo certas formas de sacralidade,
tal como o corpo projecta a sua própria sombra. Esta geminação acabou
por caldear o seu jusnaturalismo com princípios e ritos que, ao pretenderem
fazer do indivíduo-cidadão um ser simultaneamente pessoal e comuni
tário, não deixaram de convocar manes sacralizadores e de pôr em cena
práticas que denotam algo hoje mais evidente para os que entendem o
homem não só como homem racional, mas também como homo loquem,
homo ludens e homo symbolicus.
Simultaneamente, também indicia as dificuldades que as teorias
contratualistas tiveram para assumir a secularização plena da génese
da soberania, como se a vontade de o indivíduo fugir à sua dimensão
biologica, que fazia do homem lobo do homem, não fosse suficiente para
alicerçar o contrato social. Por isso, elas não deixaram de recorrer a
postulados que remetem para a ordem do teologico, tendência que veio
a culminar em várias pressuposições (não raro miscegenadas): seja a
evocação, em concomitância com as justificações imanentes, de uma base
transcendente e escatologica para a sociedade política, seja a sacralização
da própria sociabilidade, ou das entidades que a consubstanciam
(exemplo: o Estado e os detentores do poder).
Cari Schmitt e Ernst Kantorowicz sublinharam o facto de a centração
imanentista e secular das raízes do poder ter sido uma vitória equívoca,
já que os principais conceitos da teologia católica acabarão por ser transfe
ridos, em boa parte, para o interior da teoria política e jurídica do Estado
moderno. Para Cari Schmitt - pelo menos na sua primeira fase da sua
obra -, esta determinação seria universal. Mas a contaminação exige
matizações e impõe que se releve o movimento inverso, porque o
intercâmbio deu-se não só do teológico para o jurídico-político, mas
também deste para o teológico. E ter-se-á igualmente de saber se a
teologia cristã mais não é, em última análise, "qu'une politique qui s'est
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desarrimée". Um bom campo para avaliar a presença destas reciproci
dades é oferecido pelo que Rousseau designou "religião civil", fenómeno
que, nas suas diversas objectivações até hoje, "a pris parfois le relais des
résolutions cesaro-papistes du complexe théologique-politique"(5).
Com efeito, muitos dos pensadores modernos que, perante o espectáculo
intolerante das guerras religiosas, propugnaram pela separação entre o
político e o religioso (como foi o caso de Locke(6)) e sustentaram que a
crença na transcendência e na vida post-mortem constituía a fonte última
da sociabilidade e da virtus res publicana, definida como "la préférence
continuelle de l'intérêt public au sien propre"(7) 8. Contudo, também havia
a consciência de que, devido à propensão egoísta e autárcica do indivíduo
quando entregue ao seu estado natural, tal transmutação seria difícil e
sempre precária. Ora, só a paixão - e não a razão - poderia combater a
insociabilidade instintiva. E essa seria a função do religioso, na medida
em que - como Rousseau viria a defender - ele alimenta o amor, a espe
rança e o medo, incitando, assim, à interiorização de deveres para com
a colectividades
Como outros contratualistas (Hobbes, Locke), também Rousseau
pensava que a ausência de autoridade conduziria, inevitavelmente, ao
estado de guerra. Daí, a necessidade que os indivíduos tiveram de se
associar, para superarem a solidão do seu estado de natureza. Todavia,
nele (ao contrário de Locke), a sociabilidade não era característica pré-existente ao contrato, mas fruto do consentimento de indivíduos livres.
Em suma: a sua idealização paradigmática do estado de natureza colocava
o homem como um ser absolutamente livre, mas não sociável por
essência, pelo que lhe teria pertencido a escolha dos meios adequados

(5) "Centre d'études en théorique philosophie et histoire des idées" (http: / /
www.cerphi.net/toi/tol.htm, 6-X-2005).
(6)
Como alguém escreveu, em Locke, a soberania dos poderes temporais
não excluía a sabedoria divina. A sua filosofia política foi elaborada sob o signo
da reasonableness, conceito que exprime a aliança entre as leis civis e a lei
primordial da natureza, criada por Deus. Assim sendo, "Locke affirme que la
politique n'est pas de Dieu, mais il ne dit jamais que la politique est sans Dieu"
(Simone Goyard-Fabre, Philosophie politique, Paris, PUF, 1987, pp. 260-261).
(7) Montesquieu, De l'Esprit des lois, Livre IV, § 5.
(8) Cf. Ghislain Waterlot, Rousseau, Religion et politique, Paris, PUF, 2004,
pp. 7-8.
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para a garantia da sua conservação. Para continuar a obedecer a si
próprio, o modelo de autoridade paternal, ou o baseado na força, seriam
improprios, pois, como homem livre, ser-lhe-ia contraditório reivindicar
a posse de uma autoridade natural sobre o outro. Só a convenção, assente
na vontade unânime de todos, legitimaria um pacto social que possibi
litasse as liberdades recíprocas dos membros da comunidade.
Dito de outro modo: segundo Rousseau, a sociabilidade não é intrín
seca aos indivíduos. Estes, para se defenderem da liberdade absoluta
dos outros, tiveram que unir as suas forças dispersas - os indivíduos
atomizados - e fundarem um agregado, conjunto que, no entanto, só por
si, não constituía uma associação de vontades livres, isto é, uma associação
"qui défende et protège de toute la force commune la personne et les
biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous,
n'obéisse pourtant qu'à lui-même, et reste aussi libre qu'auparavant"(9).
Só o contrato social a solidificava. Para que isso se tivesse realizado,
este, sendo posterior à liberdade individual e à não-sociabilidade do
homem, teve de ser livremente assumido como indissolúvel. Se, em Hobbes,
o contratante subscreveu o pacto para salvaguardar a sua vida e, em Locke,
os seus bens e a sua vida, em Rousseau, ele significou a alienação total
dos direitos de cada associado à comunidade, porque, fora desta, o indiví
duo insulado estaria sob o império da dissolução e da morte. Portanto, a
vontade geral não é mais que o reflexo deste total compromisso, de onde
nasceu uma verdadeira comunidade de espíritos, ou melhor, um corpo
moral colectivo, de índole política. O contrato desnaturalizou os indivíduos,
socializando-os através de um acto de associação em que, por alienação
da liberdade absoluta das partes, emergiu um eu comum, no qual cada
uma teve de aceitar as outras como iguais. Este todo é o Soberano, em
relação ao qual cada comparticipante se sente, simultaneamente, membro
perante os outros e membro do Estado perante o Soberano. E como este
somente obedece a si mesmo, a sua actuação nunca poderá ultrapassar
o que interessa à vontade geral.
Como se vê, a este nível, a fundamentação do contrato não necessita
de pedir socorro a qualquer princípio transcendente para se sustentar.
Os indivíduos comprometeram-se, sob certas condições, a obedecer a leis
em cuja elaboração participam, ao formarem a vontade geral. Pelo que o

(9)

Rousseau, Oeuvres complètes, vol. 2, Paris, Seuil, 1971, pp. 522.
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Soberano, nascido do contrato, é composto por todos os contratantes e a
ele deve a sua existência e realidade. Por outro lado, esta génese é
condição essencial para que aqueles, alienando a sua liberdade absoluta,
passassem da ordem natural, dominada pelo instinto, para a ordem
política, salto que só o Soberano, através do Legislador, poderia instaurar
e constantemente renovar.
A necessidade da religião só surge porque a vontade do Legislador
- que age em nome do Soberano - tem de ser sentida como uma não
imposição. Significa isto que só com a mediação da lei positiva - do Estado,
em última análise - o indivíduo poderá reconhecer-se e agir como
cidadão. Consequentemente, se o pacto é a instância que legitima a legis
lação e lhe dita os seus limites, também é esta que, de certa maneira,
garante a legitimação e a reprodução da sociabilidade que o contrato
inaugurou. Em síntese: a possibilidade do reconhecimento da liberdade
de todos supõe um acto comum, realizado no passado pela unanimidade
dos indivíduos. A obra do Legislador tem de se submeter à vontade do
Soberano, que lhe é pré-existente, e, portanto, ao sufrágio. Pelo que aquele
não pode impor-se como se de um Magistrado se tratasse, pois isso
equivaleria a personalizar algo que é da ordem do impessoal. De certo
modo, será correcto dizer-se que o Legislador, devendo agir em nome
de todos, não faz parte da cidade.
Estas pressuposições também significam que a socialização política
é obra do direito positivo, e não do direito natural. Este somente impera
no estado de natureza. Diferentemente, a construção do pacto teve por
objectivo a desnaturalização dos indivíduos, erguendo-os ao estatuto
de seres comunitários, isto é, de cidadãos, o que implica a mediação do
Legislador. Não possuindo este uma autoridade auto-suficiente para
fazer respeitar a lei, o Soberano teria de convencer os contratantes do
valor e necessidade desta última, pois eles continuarão sempre muito
próximos de caírem no estado de natureza. Isto é, como a sociabilidade é
consequente ao contrato, o povo só no seio da sociedade política poderia
ser educado para compreender a razão de Estado(10). Mas, como esta adesão
será sempre precária, o Soberano necessita de "santificar o contrato
social", o que só a religião poderá fazer(11). Daí o círculo vicioso: se, por

(10)
(11)

Cf. Ghislain Waterlot, ob. cit., p. 18.
Idem, ibidem, p. 19.
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um lado, o Legislador nada podia obrigar, por outro lado, o povo pré-político, ainda fruste e não correctamente iluminado, nunca apreenderia
o universalismo do valor da legislação se não fosse educado.
Se a origem do contrato é imanente, sem o complemento da sua
santificação ele dissolver-se-ia. Para o evitar, ter-se-ia de recorrer a urna
religião de fundo teísta, com a missão de educar os individuos para a
cidadania, já que sem as esperanças e os temores escatológicos não
haveria interiorização dos imperativos cívicos, cimento do contrato e
motor da perfectibilidade (Rousseau foi um dois primeiros teóricos deste
conceito). Para reforçar esta vocação, que só o sentimento e a paixão
poderiam produzir, a religião civil funcionaria como uma espécie de
dispositivo passional para colmatar as deficiências da razão, porque esta,
entregue a si mesma, nunca faria algo de grandioso. Como escreveu no
Émile, "exister pour nous, c'est sentir; notre sensibilité est incontestable
antérieure à notre intelligence, et nous avons eu des sentiments avant
des ideés"(12).

A religião civil de Rousseau
A primeira referência feita pelo pensador francês ao conceito de
religião civil encontra-se numa sua carta a Voltaire (de Agosto de 1756),
onde afirma: "Je voudrait qu'on eût dans chaque État un Code moral,
ou une espèce de profession de fois civile, qui confit positivement les
maximes sociales que chacun serait tenu d'admettre, et négativement
les maximes fanatiques qu'on serait tenu de rejeter, non comme impies,
mais comme sedicieuses"(13). Todavia, esta necessidade só será desenvol
vida no Contrato Social (1762). E se alguns especialistas consideram o
aqui expendido contraditório com a raiz imanentista do conceito rousseauniano de pacto social, outros, porém, encontram neste remate uma
consequência lógica da sua filosofia política(14).

Rousseau, ob. cit., vol. 2, p. 201.
In Jean Baubérot, "Religion civile. La laïcité française. Régulation du sacré
au sacré implicite" (http://www.jeanbauberotlaicite.blogspirit.com/archive/
2005 /06 / 15religion_civile.html).
(14) É o caso de especialistas como Bruno Bernardi, Helène Bouchilloux,
Gabriella Silvestrini, Ghislain Waterlot, Christian Destain, etc.
(12)

(13)
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A religião civil seria premissa útil para a assunção afectiva da sociabili
dade e, por conseguinte, para a sua expressão como praxis virtuosa. A esta
luz, Rousseau não podia concordar com posições como as de Pierre Bayle
(nos Pensées diverses sur la comète, 1682), para quem a prossecução do
bem comum não estava dependente da religião, mas da autenticidade
subjectiva das convicções. Para escândalo de muitos, o protestante francês
procurou mostrar que existiam sociedades baseadas em religiões minadas
pelo vício e pelo crime, e que, só por si, "l'athéisme ne conduit pas
nécessairemente à la corruption des moeurs". Compreende-se: "peut
avoir une ideé d'honnêteté, sans croire qu'il ait un Dieu". A inclinação
para o mal(15) residiria, em última análise, no fundo da natureza humana,
pelo que a prática da virtude tanto se "reencontrent dans un athée",
como "dans les autres hommes"(16).
Para o autor da Profession de foi du vicaire savoyard, tais ilações levariam
à presunção de que o interesse particular (a estima de si, a vaidade)
desaguaria no florescimento da honra e que, consequentemente, conduziria
à conduta honesta, traduzida na realização do bem comum. Olvidava-se
que a oposição entre o interesse individual e o colectivo, sem a religião,
provocaria a baixeza e o mal, já que a arte maior de uma sociedade de
ateus seria a simulação e a dissimulação. Por outro lado, acusava Bayle
de ter confundido o comportamento associai de pretensos cristãos, com
a função sociabilitária da crença em Deus(17).
Mas o cristianismo histórico também não teria capacidade para reforçar
o contrato e realizar a paz civil, o que o levava a rejeitar as teses que o
apresentavam como o auxiliar indispensável do Estado. Estes esqueciam-se
"que la loi Chrétienne est au fond plus nuisible qu'utile à forte consti
tution de l'État"(18). Por outro lado, o modo como ele se institucionalizou
e hierarquizou transformou-o numa religião que somente podia levar à
escravatura. Separando esta herança negativa do magistério de Jesus,

(15) Sobre o conceito de mal em Bayle, leia-se Christian Destain, ob. cit.,
pp. 116-117.
(16) Pierre Bayle, Pensées sur l'athéisme, Paris, Editions Desjonquère, 2004,
pp. 78, 79, 87-88, 93, 104. Cf. Fernando Catroga "Secularização e laicidade.
Urna perspectiva histórica e conceptual", Revista de Historia das Ideias, vol. 25,
2004, pp. 72-74.
(17) Cf. Ghislain Waterlot, ob. cit., pp. 24-25.
(18) Rousseau, ob. cit., vol. 2, p. 575.
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Rousseau não deixou, porém, de sublinhar que, se, por um lado, o cristia
nismo cindiu o teológico do político, por outro lado, abriu a perspectiva
de um ecumenismo que completava o trabalho positivo encetado, nesse
sentido, pelo império romano.
Quanto ao primeiro efeito, ele trouxe uma ruptura entre a tradicional
ligação dos deuses com a cidade, introduzindo um dualismo de poderes
- a Igreja (poder espiritual) e o Príncipe - que provocará fortes rivalidades
e terá consequências funestas para a vida dos povos, como tinha ficado
bem patente nas guerras religiosas que dilaceraram a Europa. Por isso,
anatematizava todo o cristianismo e, em particular, o cristinamismo
romano, embora não se esquecesse do anglicanismo e dos cristianismos
ortodoxos do Oriente.
O segundo efeito foi mais positivo, pois Jesus (e não Cristo) deu voz
à verdadeira religião. Esta, "sans temples, sans autels, sans rites, bornée
au culte puremente intérieur au Dieu suprême et aux devoirs éternels
de la morale", era "la pure et simple religion de l'Evangile, le vrai théisme,
ce qu'on peut appeler le droit divin naturel"(19). Ela não podia ser
confundida com a religião do padre, ao mesmo tempo que tinha de
superar os efeitos nocivos e particularistas da religião do cidadão, isto é,
das religiões que, a partir de Deuses patriotas e sanguinolentos, exigiam,
sem o seu consentimento livre, o sacrifício da vida dos indivíduos em
prol da comunidade. Como religião dos Evangelhos, seria, em suma,
a expressão máxima da religião do homem, porque Jesus introduziu uma
mudança decisiva, ao apostolar a ideia de um Deus incorporai e, mais
importante ainda, ao anunciar a existência de um Deus de todos e para
todos os homens e, portanto, a noção de fraternidade universal.
No fundo, para o autor das Confissões, todas as religiões podiam
reduzir-se a três: a religião do padre (o cristianismo histórico); a religião
do cidadão (religiões pagãs da polis e do império, e mesmo o judaísmo e
o islamismo); e o cristianismo dos Evangelhos, religião do homem ou,
ainda, religião natural.
Qual delas devia inspirar a religião civil? Se rejeitava, liminarmente,
a primeira, a segunda também seria inapropriada. Cingia-se a "nações"
particulares e, dado o cariz não ético dos seus deuses fundadores,

(19)

Idem, ibidem.
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manifestava-se como religião da guerra. Restaria, portanto, a terceira.
Só que, por mais verdadeira que ela fosse, o seu universalismo abstracto
não permitiria o alicerçamento pátrio do contrato social. Mesmo numa
sociedade formada de 'Vrais chrétiens ne serait plus une société d'hommes"
e estaria condenada a um desaparecimento rápido. Assim, a expressão
"république chrétienne" encerrava dois conceitos que se excluíam, porque
"le christianisme ne prêche que servitude et dépendence. Son esprit est
trop favorable à la tyrannie pour qu'elle n'en profite pas toujours. Les vrai
chrétiens sont faits pour être esclaves"(20).
Perante estas heranças, não erram os que têm interpretado o esforço
de Rousseau para "inventar" uma religião outra - a sua "religião civil"
- como um trabalho de síntese entre a religião do homem, que define
como a religião do "droit divin naturel", e a religião do cidadão à antiga,
a que também chama religião do "droit divin civil ou positif"(21). Ela não
seria um eclectismo, mas uma síntese superior, isto é, "1'inclusion/
/négation de la religion naturelle: les éléments de cette dernière, dont la
syntèse avec l'élément citoyen constitue la religion civile, sont présents
en effet, mais pour un résultat qui produit à la foi l'intégration en
politique des exigences du Dieu des hommes et une essentielle atténua
tion de leur portée"(22).
Esta reactualização do comércio entre o religioso e o político teve
outras consequências. A abertura, ainda que crítica, à religião do cidadão
implicava a defesa de um elo estreito da religião civil com o Soberano:
contrariamente ao que Locke defendeu para as Igrejas, Rousseau não
circunscrevia a sua religião à esfera da sociedade civil, ou melhor, não
aceitava a sua separação do Estado. Ao ligar os indivíduos à sociedade
de um modo imaginário e passional, ela condicionaria a formação da
virtude, matéria a que a vontade geral não podia ficar indiferente.
A religião civil também pretendia dar continuidade ao melhor da
religião do homem, bem como à maneira como esta vivia o sagrado.
Relembre-se que ela não implicava a existência de templos, altares, ritos.
Apelava, tão-só, para uma adesão puramente interior a Deus e aos
deveres eternos da moral, intuídos a partir da consciência, criação divina

(20)
(21)
(22)

Idem, ibidem, p. 578.
Idem, ibidem, p. 575
Ghislain Waterlot, ob. cit., p. 99.
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em socializar uma certa selecção do passado, inculcando-a como memória
histórica e nacional. O que lhes fez perder a frescura criadora dos tempos
inaugurais. Por isso, se, em 1789 e 1790, elas ainda gozavam de alguma
espontaneidade, com o tempo, converteram-se em comemoração de si
mesmas, com uma crescente mediação estadualizada. Em certo sentido,
pode definir-se este caminho como a passagem da festa-instituinte do
Estado-Nação a festa movida pelo interesse político de, recorrentemente,
se reforçar a sociabilidade com a criação de afectividades colectivas,
sentimento que o ideal de fraternidade tão bem conota, e que a visão
teleologica da história nacional confirmaria.
Em suma: com a passagem da festa-instituinte afesta-instituída, perdeu-se em espontaneidade o que se ganhou em intenção comemorativa,
uso da história empenhado em legitimar e em revivificar uma dada
ordem. De qualquer maneira, apesar da evocação periódica e cíclica de
acontecimentos, ou de "grandes homens" exemplares, a mensagem não
se queria regressiva, mesmo quando, do ponto de vista da funcionalidade
ou do décor dos ritos, se seguia o ensinamento das festas políticas da
Antiguidade. Com os ritos cívicos, produzia-se um suplemento simbólico
capaz de levar as consciências a interiorizarem, como imperativos ético-cívicos, os direitos e os deveres - ou, talvez melhor, os deveres e os
direitos - para com a sociedade, e a terem uma visão progressiva da história.

Do indivíduo-átomo ao indivíduo-cidadão
Num período de exaltação e propício à irrupção de novas atitudes
religiosas, devido à efervescência revolucionária(162), as novas festas
geravam momentos entusiasmantes de comunhão, que incentivavam a
uma intensiva e "eléctrica" vivência do tempo, numa fusão quase mística
e antecipadora da utopia. A esta luz, intelige-se melhor o propósito que
comandava a sua encenação: esta representava a idealização do novo
cosmos social, possibilitando que os indivíduos - quais átomos sociais,
isolados pela destruição das sociabilidades tradicionais e dos corpos
sociais intermédios - se sentissem como sujeitos sociais e cívicos, isto é,
como cidadãos comparticipantes de uma colectividade espiritual, que os
envolvia, apelava e mobilizava, chamada povo. (Outra coisa não pretendia
(162)Cf.

Émile Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, p. 306 ss.
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Rousseau e todas as religiões civis). Funcionalidade que se traduzia numa
experiência transfiguradora do espaço, apreciado não tanto como um
local geográfico, mas mais como um território metafísico, ao mesmo
tempo que o rito também pontualizava o transcurso do calendário, numa
imaginária representação da harmonia social, oferecida como espectáculo
simbólico(163). Compreende-se. As festas revolucionário-cívicas foram
gizadas para agir como máquinas de homogeneização, ou, no dizer de
Guy Débord, como instrumentos de unificação(164). Como escreveu um
contemporâneo desses momentos exaltantes, "ce sont les fêtes qui
impriment à la masse sociale un seul et même caractère, qui lui donnent
un seul et même esprit [...], et qui, par conséquent, forment de tous les
membres de l'État un seule et même tout"(165).
O caso da Festa da Federação ilustra isto mesmo, pois tratou-se de
criar um momento de comunhão, no qual os indivíduos se deviam sentir
integrados numa totalidade, ou melhor, numa Nação de cidadãos, ainda
que só imaginada(166). Por isso, as festas cívicas terão por objectivo a
produção do consenso - só se excluía as minorias, tidas por inimigas do
povo -, numa prática aglutinada à volta de símbolos consensualizadores,
porque de pretensão universal (Ser Supremo, Razão, Pátria, Arvore de
Liberdade, etc). Com o tempo, porém, esta política simbólica será cada
vez mais sobredeterminada pelo culto da Pátria e dos inalienáveis valores
da República, fomentados pelo Estado. Como observou Raymond Aron,
estes tomaram o lugar, "dans les âmes de nos contemporaines [...], de la
foi évanoui", localizando, "ici bas, dans les lointains de l'avenir, sous la
forme d'une ordre social à créer, le salut de l'humanité"(167). A escatologia
transcendente, pressuposta pela religião civil de Rousseau, ganhava,
agora, um cariz exclusivamente imanente, histórico e patriótico, que a
ideia (e ideal) de Nação conotava, apelando mais para o sentimento do
que para a razão.

(163) Cf.

Pierre Rosanvallon, ob. cit.r p. 38.
Débord, La Société du spectacle, Paris, Éd. Champ Livre, 1967, p. 9 ss..
(165) Charles-Alexandre de Moy, Des Fêtes, ou quelques idées d'un citoyen français,
relativement aux fêtes publiques et à un culte national, Paris, an VII, p. 2 (Pierre
Rosanvallon, ob. cit., p. 39).
(166) Sobre a função instituinte desta festa e a sua inspiração rousseauniana,
veja-se Jean Devalon, art. cit., pp. 187-16 e 5.
(167) In Jean-Pierre Sironneau, ob. cit., p. 205.
(164) G.
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Na sua simultaneidade colectiva, os ritos cívicos incitavam o individuo
a reconhecer-se como sujeito social e a mobilizar-se como membro de
uma sociedade vivida como comunidade. Para a concretização deste trabalho,
a par dos argumentos racionais, o novo Estado-Nação produziu represen
tações simbólicas, em ordem a simular-se a renovação do contrato social,
a suscitar-se afectividades em relação a ideais abstractos e colectivos, e a
desenhar-se perspectivas sobre o universo e a história que, em alternativa
às religiões, conferissem um sentido colectivo à vida individual, alimen
tando a crença na auto-suficiência da própria sociedade(168), e prometendo
formas sucedâneas de imortalização, nem que fosse no céu da memó
ria colectiva(169).
Pode assim concluir-se que este tipo de mundividência, apesar da
sua base imanentista e da sua visão horizontal do tempo histórico, não
deixava de veicular promessas de índole escatológica. Só que estas
tinham dificuldades de "aquecer" as almas. O seu além era demasiada
mente elitista e aristocrático (a imortalização da aristocracia do mérito)
e não garantia a oferta mais democrática das religiões transcendentes.
Estas acenavam com o julgamento final (e não o da história) e apontavam
para a vida post-mortem, a que todos, ou quase todos, podiam aspirar.
De facto, quanto a este último aspecto, a libertação da lei da morte pela
Fama somente confirmava a vida... dos vivos. Daí, o cariz dominante
mente "frio" de todas as religiões cívicas e seculares, característica que,
não por acaso, a proposta teísta de Rousseau procurava ultrapassar.
Bem vistas as coisas, as suas funções eram, sobretudo, de carácter
integrativo, pois propunham-se desatomizar os indivíduos, destruindo,
para isso, toda a fragmentação e auto-suficiência das autonomias locais
e corporativas, em nome da proclamação dos direitos individuais, os
quais, porém, só seriam verdadeiramente cumpridos se, completarmente,
se realizassem como cidadania. E esta estratégia está bem patente em alguns
casos polémicos da sua afirmação, como foi o dos judeus. Estes deviam
ser integrados na Nação enquanto indivíduos, já que lhes estava vedada
a possibilidade de se assumirem como uma "nação", isto é, como uma
comunidade específica. Como escrevia Le Moniteur Universel, em 23 de
(168)
Bronislaw Baczko, "Le calendrier républicain", in Pierre Nora et al, Les Lieux
de mémoire. I. La République, Paris, Gallimard, 1984, p. 16.
(169) Fernando Catroga, O Céu da memoria. Cemitério romântico e culto cívico dos
mortos, Coimbra, Minerva, 1999.
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Dezembro de 1789, "il faut tout refuser aux Juifs comme nation; il faut
tout leur accorder comme individus ; il faut qu'ils soient citoyens"(170).
Dentro deste desejo de inclusão - para muitos, causa da grande
dificuldade actual que o conceito de cidadania à francesa revela para
lidar com os problemas do multiculturalismo -, os ritos cívicos tinham
por principal papel religar os individuos entre si, através da produção
de sentimentos de identidade, de pertença e de inclusão. E este laço teria
de ultrapassar as afectividades existentes em relação a corpos intemédios,
incluindo os que podiam resultar do uso da liberdade, como o provam
as resistências que, desde a célebre lei de Le Chapellier (2 de Março de
1791), foram postas ao reconhecimento da liberdade de associação (1884,
1901)(171) 172, suspeita de levar à reconstrução da velha sociedade corporativa.
Mesmo quando não se concretizaram, explicitamente, como religião
civil propriamente dita - como a evolução do caso francês parece
demonstrar -, a cabal compreensão dos princípios unificadores requer
que eles sejam explicados (e desconstruídos) à luz de uma certa sacralização da política{l72), ou melhor, "comme modèle d'interdépendance civique:
aussi bien siège laïcisé d'une morale publique que lieu immatériel de
l'appartenance politique et sanctuaire enseveli du lien social"(173). De facto,
não obstante terem deixado de invocar Deidades e de pressupor o julga
mento final e a imortalidade da alma - postulados essenciais da religião
civil de Rousseau (e de Robespierre) -, os poderes, a começar pelo Estado,
continuaram a pôr em acção uma espécie de religiosidade cívica, não teísta
(como a americana) e mais "hostil" em relação às Igrejas.
No fundo, a sua prática realizava as políticas da memória que estão
sempre subjacentes hsfestas-instituídas, transformando-as em espectáculo.
Tal evolução gerou este resultado: no século XIX, a festa revolucionária
decaiu para festa cívica, montada como cortejo, desfile, parada, "degra
dando", assim, a força instituinte do modelo. E o positivismo comtiano,
despido dos seus exageros religiosos, forneceu a base teórica a esta
necessidade mais conservadora, orientação bem presente nos ideais
educativos da III República. E isto apesar do seu referente histórico,
(170) Citado por Renée Neher-Bernheim, Histoire juive de la Révolution à l'État
d'Israël, 2a ed., Paris, Seuil, 2002, p. 69.
(171) Cf. Pierre Rosanvallon, ob. cit., pp. 59-80, 279-287, 343-349.
(172) Mona Ozouf, La Fête révolutionnaire, cit.
(173) Olivier Ihl, La Fête républicaine, Paris, Gallimard, 1996, p. 21.
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directo ou subliminar, ser uma certa leitura do legado da Revolução.
Por outras palavras: os avanços, recuos e tentativas de esquecimento da
herança revolucionária conduziram a que as suas festas tivessem sido
domesticadas. Passaram a ser festas da Nação, identificadoras e
uniformizadoras, num processo que, todavia, não foi linear, nem isento
da projecção de lutas político-ideológicas que dividiam a sociedade.
Na Restauração, houve mesmo uma espécie de regresso à prodigali
dade monárquica anterior a 1789. Chamadas, indistintamente, "festa
nacional", ou "festa patronal do rei", estas manifestações, outorgadas,
constituíam ajuntamentos e não punham em prática a mediação pedagó
gico-cívica exigida pela cultura republicana. Com a Monarquia de Julho,
as solenidades sofreram alterações importantes, em particular os festejos
em honra das Trois Glorieuses. Explica-se. Tratava-se de fazer uma certa
recuperação (liberal e monárquica) da Revolução: a 27 de Julho de 1830,
foi colocada a primeira pedra na coluna a erguer na praça da Bastilha;
no ano seguinte, a bandeira tricolor foi adoptada, enquanto o Panteão
retomou o culto dos "grandes homens". Instituiu-se, ainda, a festa do
"Roi-Citoyen". Todavia, a pouco e pouco, esta deu lugar a homenagens
a "Saint-Philippe", sintoma do regresso às finalidades típicas da festa
monárquica, a saber: reforçar o respeito para com o rei e os poderosos.
E se a II República retomou, momentaneamente, a celebração de ritos
consagradores da soberania nacional, o II Império deu uma maior ênfase
ao modelo ordeiro do desfile e da parada militar(174). Entretanto, com a
III República, reapareceu toda uma retórica exaltadora da herança revolu
cionária. Porém, as suas festas já só podiam ser de cariz comemorativo,
promovidas mais para serem vistas do que efectivamente participadas(175) 176.
É que se estava perante uma cerimónia instituída, que pretendia reproduzir
uma dada ordem. E se, agora, as evocações irão eleger acontecimentos e
símbolos que, em vez de produzirem consenso nacional, podiam dividir
(o 14 de Juillet, a Bandeira tricolor, a Marseillaise){l76), o certo é que se foi
(174) Cf.

idem, ibidem, pp. 62-75.
Duvignaud, " La fête civique", Guy Dumur et al, Histoire des spectacles,
Paris, Pleiade, 1965, pp. 238-263.
(176) Cf. Christian Amalvi, "Les 14 Juillet. Du dies irae à jour de fête", Michel
Vovelle, "La Marseillaise. La guerre ou la paix", pp. 85-93, Mona Ozouf, "Le Panthéon.
L'École Normal des morts", todos em Pierre Nora et al, ob. cit., pp. 136-166,921-971;
e Paul Ory, "La République en fête. Les 14 Juillet", Annales Historiques de la Révolu
tion Française, n. 241,1980, pp. 443-461.
(175)Jean
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recalcando os estigmas que podiam provir da sua origem violenta e
revolucionária, em nome de uma unidade nacional socializada por uma
paideia, que almejava integrar os indivíduos-cidadãos e fundir, à volta
da ideia de Pátria e de República, as "duas Franças".
Aqui se detecta - para além do seu anticlericalismo manifesto - uma
inconfessada relação mimética com a religião católica, misturada com a
lição de Rousseau e do positivismo comtiano. Do catolicismo, esta
religiosidade cívica apropriar-se-á, em época de culto mariano, da figura
simbólica e matricial da mulher, encarnada em "Marie-Marianne".
Também não deixará de sacralizar a lei das suas "tábuas" - a Declaração
dos Direitos do Homem -, bem como as suas festas "solsticiais" (com a
plenitude e coroamento no 14 de Julho; e com a morte, o luto e a ressurreição
no 11 de Novembro). E não se esquecerá de promover as suas festas de
canonização (funerais nacionais, comemorações, panteonizações de
«grandes homens») e de petrificar a nova hagiografía cívica em monu
mentos (a III República foi o período da "statuomanie"(177)), ou em inscrições
toponímicas. Promoverá, ainda, rituais patrióticos decalcados do Santo
Sacramento (a transformação, após a I Guerra, do Soldado Desconhecido
no Cristo da Nação, colocado sob a chama eterna a arder no altar da
Pátria - o Arco do Triunfo)(178). E tudo isto se condensou neste objectivo
principal : "Funité de la nation sous l'égide d'une République laïque et
démocratique: tels sont les termes politiques de la politique festive mise
en oeuvre après 1880"(179). Na verdade, esta foi a conjuntura em que
aqueles símbolos serão verdadeiramente institucionalizados como símbolos
nacionais, consolidando uma religiosidade cívica que atingirá o seu
acume a seguir à I Guerra.
Para se evitar a queda do indivíduo-cidadão no atomismo social e
no egoísmo ético, seria necessário forjar, se não uma religião civil no
sentido estrito e rousseauniano do termo (como alguns ainda propunham
nos anos de 1870), pelo menos uma praticada religiosidade cívica. E esta
também tinha de se expressar através de símbolos e ritos que, contudo,
não se bastavam a si mesmos, nem remetiam, explicitamente, para qualquer

(177) Só na cidade de Paris, foram inauguradas cento e cinquenta estátuas entre
1870 e 1914. Cf. Georges Minois, ob. cit., p. 390.
(178) Cf. Patrick Cabanel, ob. cit., p. 89.
(179) Olivier Ihl, ob. cit., p. 115.
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fundamento transcendente e metafísico. Legitimava-os uma leitura
teleológica da história, a qual, quando reivindicava o universal, culminava
numa lição patriótica. Pode assim sustentar-se que, na experiência
francesa, a postulação da natureza do homem como ser racional e a sua
necessária objectivação histórica e social, apreendida como um histori
cismo e um sociologismo, substituíram o deísmo, ou mesmo o teísmo da
religião civil rousseauniana. Dir-se-ia que não mais existiria "ni théologie
ni mystère", porque «le culte patriotique détermine avant tout une
subordination des droits individuels à l'appartenance civique que pose
la Nation"(180). E, transmitida pelo novo sistema nacional de educação e
de ensino (obrigatório, gratuito e laico), a moral social e cívica republicana
iria exilar Deus da Escola, para nela fazer entrar o ideal (sacralizado) de
Pátria e de Nação.
Em certo sentido, pode igualmente defender-se que a festa revolucionária
encontrou no historicismo iluminístico-romântico de Oitocentos a sua
justificação domesticadora; o que se compreende, pois ela actualizava
uma visão linear e acumulativa do tempo, rio no seio do qual o "grande
homem" e o "grande acontecimento" emergiam aureados de uma capaci
dade precursora e profética. Sombras exemplares, as suas evocações
(e invocações) caucionavam a acção dos vivos, inscreviam-na numa tradição
e consubstanciavam uma tarefa para a Nação, ligando-a, porém, ao
universal(181). Simultaneamente, este trabalho de glorificação e apoteose
aparecia como prova ontológica de que, agindo-se de acordo com ideais
altruístas e patrióticas (mormente, aceitando-se o sacrifício maior:
o "morrer pela Pátria"), a conquista da imortalidade não era uma quimera.
Comparando o que ficou escrito, poder-se-á concluir que o caso
americano só será "excepcional" se se escolher um outro como regra.
Todavia, é um facto que tanto ele como o francês possuem especificidades
próprias, resultantes de múltiplos condicionamentos, não sendo o menor
a maneira como as suas Revoluções se relacionaram com as Igrejas.

{l80)Idem,

ibidem, p. 82.
Cf. Jean-Marie Goulemot e Eric Walter, 'Tes centenaires de Voltaire et de
Rousseau", Pierre Nora et al, oh. cit., pp. 407-408; Fernando Catroga, "Ritualizações da historia", L. R. Torgal, J. M. Amado Mendes e F. Catroga, História
da historia em Portugal. Séculos XIX-XX, Lisboa, Círculo de Leitores, 1996,
pp. 547-619.
(181)
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Isto não invalida que se procure saber se, nas diferenças, não existem
características comuns a atravessá-las.
Com efeito, ambas as religiões civis partem de princípios - transcen
dentes, ou imanentes, mas todos aureados de sacralidade - cuja função
é produzir consensos, integrando ou incluindo os indivíduos (ou as comuni
dades) no todo nacional. E se a via americana se tem mostrado mais
apta para lidar com fenómenos como o multiculturalismo, não se pode
esquecer que essa capacidade é inferior à de outras experiências, em que
a presença da respectiva religião civil é mais fraca, como é o caso do
Canadá(182). Por outro lado, o reconhecimento da cidadania e do direito
à diferença não se deram sem grandes lutas, como o testemunham os
combates contra a escravatura e a integração racial, ou as querelas à
volta de propostas culturais e científicas que colidem com as visões
bíblicas do mundo e da vida, sobretudo as relacionadas com o evolucio
nismo e o transformismo.
Em síntese, ter-se-á de aceitar que todas as religiões civis assentam
em mitos, símbolos e ritos, que põem em cena cosmogonias, antropogonias e cronologias que insinuam destinos de índole messiânica. Isto é,
a partir de mitos fundacionais, todas anunciaram um "mundo novo",
um "tempo novo" e um "homem novo", e prognosticaram futuros que
trarão a emancipação e a harmonia no interior da Pátria e, por extensão,
de toda a humanidade. Para isso, elegeram, como artífice desse papel,
a Nação específica que elas legitimam, e à qual uma instância (que a
ultrapassa) lhes terá manifestado um destino, provenha ele do Deus-Providência, da natureza humana, dos ditames objectivamente inscritos
na própria história, ou, nas suas visões mais seculares e totalitárias,
da função histórica de uma classe (estalinismo), ou de uma raça (nazismo).
E, quanto às suas matrizes teóricas, não será arriscado sustentar que,
hoje, a religião civil americana, apesar de caldeada com a lição de Locke
e de seus seguidores, é mais rousseauniana do que a francesa. Mas, vendo
bem as coisas, perceber-se-á que a capacidade de convencimento daquilo
que elas proclamam e prometem será tanto maior, quanto maior é o poder
político-militar de quem as formula e reproduz.
Cf. Micheline Milot, "Le Canada: laïcité silencieuse et reconnaissance de
la diversité religieuse", in Jean-Robert Armogathie e Jean-Paul Willarme, Les Mutations
contemporaines du religieux, Paris, École des Hautes Études en Sciences Religieuses-Brepols, 2003, pp. 45-60.
(182)
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