ENSAIO
cometer este erro nos países ocidentais porque nos dias de hoje
tendemos a considerar a religião como algo de essencialmente
privado, sem qualquer papel público. Isto é falacioso no que toca
às nossas tradições, quanto mais em relação às de outras regiões
do mundo. Teria certamente surpreendido os Pais Fundadores
do meu país escutar que a religião é essencialmente um assunto
privado. Voltarei a este tema. Quando nos surpreendermos com
o facto de a religião surgir inesperadamente na esfera pública,
temos realmente que questionar as nossas certezas, ao invés de
Não estamos aqui para disputar a
considerar esta realidade como estranha.
verdade ou falsidade sobre o teísmo
A religião necessita de ser entendida exactamente como reou a verdade de qualquer religião
ligião e de forma razoável. Depois do 11 de Setembro assistiem particular, mas como alguns dos
mos ao ressurgimento da ideia de que a religião pode levar à
violência. E é verdade. No entanto, e paradoxalmente, algumas
sociólogos presentemente admitem e
das pessoas que o afirmam – geralmente com a esperança de
até mesmo os neurocientistas parecem
desacreditar a religião – também dizem frequentemente que
por vezes argumentar, os seres humanos
a religião, e neste caso especificamente o Islão, não foi o verparecem ser religiosos por natureza.
dadeiro culpado. Ao invés, é-nos dito que foram factores económicos ou psicológicos ou humilhação pessoal que levaram
à violência radical. Por outras palavras, estes comentadores
querem desculpar o Islão per se substituindo Marx ou Freud
por Maomé ou Deus como a “causa principal” de algo que, na
verdade, não compreendem muito bem. Entre outros “dois pesos e duas medidas”, eu argumentaria que se o 11 de Setembro
POR ROBERT ROYAL
tivesse sido levado a cabo por cristãos fundamentalistas, nós
não ouviríamos tantas vozes a tentar desculpar o Cristianismo.
Presidente do Faith and Reason Institute, Washington, D.C.
Tudo isto aponta para problemas no interior das sociedades
ocidentais e nas nossas relações com outras sociedades que eu
tentei descortinar no meu livro The God That Did Not Fail, e
que gostaria de vos apresentar, de modo breve.
Em primeiro lugar, ajudará se eu explicar o título algo singular deste livro. Alguns de nós têm idade suficiente para se lembrarem de um livro influente com um título parecido. The God
That Failed foi um livro muito influente que surgiu depois da
Segunda Guerra Mundial e que continha ensaios de intelectuum Sábado à noite em Belfast, um hoais proeminentes de vários países europeus: Arthur Koestler da
mem está a atravessar uma rua esconAlemanha, André Gide da França, Stephen Spender da Ingladida. Dois assaltantes atravessam-se
terra e Ignazio Silone de Itália. Todos tinham sido marxistas e o
e encostam-lhe uma faca à garganta.
Deus que lhes tinha falhado era o comunismo. Isto foi quase um
E perguntam-lhe, “Qual é a sua reliquarto de século antes de Solzhenitsyn revelar a verdade sobre
gião?” O homem diz para si mesmo: e
o Gulag e quase cinquenta anos antes do colapso da União Soagora o que devo fazer? Se disser que
viética. Todos estes intelectuais aperceberam-se que o marxissou católico, eles podem ser protesmo, que tinha categorizado a religião como uma espécie de falso
tantes. Mas se eu disser que sou protestante, eles podem ser
conhecimento, era ele próprio falso e de um modo perturbador
católicos. De repente, tem uma inspiração e diz-lhes: “Sou
para algumas pessoas, pois tinha funcionado como
judeu.” Eles olham um para o outro, sorriem e
uma espécie de substituto religioso. Esse Deus tidizem, “Devemos ser os muçulmanos mais sornha falhado. Deus – o Deus tradicional – não mortudos de toda a Belfast!”
reu no século XX, embora tenha se tenha tornado
Sim, é uma boa história, embora um triste comais fraco nalgumas regiões da Europa ocidental,
mentário sobre como algo tão nobre como a relia excepção pelo mundo fora. Na verdade, as forças
gião pode tornar-se um motivo para a violência e o
modernizadoras muitas vezes citadas na “tese da
preconceito, e não só na Irlanda. Obviamente que
secularização” e que levariam inevitavelmente à
onde quer que a religião desempenhe um papel nos
não crença – ciência, urbanização, industrializaassuntos públicos, também envolve outros factoção, e assim por diante – e que realmente levaram
res – na Irlanda, por exemplo, engloba a histórica
à secularização na Europa ocidental, provocaram,
repressão política, económica e, por vezes, militar
em sociedades onde as mudanças são muito rápidos Católicos. Mas mesmo quando os factores redas, uma reacção de regresso à religião como uma
ligiosos estão associados a outros, mesmo nos asfonte estável de identidade e, infelizmente, também
suntos públicos e talvez especialmente nestes, não
Robert Royal
nalguns lugares a um fundamentalismo radical mudevemos cometer o erro de pensar que a religião é,
The God that Did Not Fail
çulmano, cristão, e hindu.
na verdade, algo de diferente. Somos propensos a
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tiga União Soviética executava num dia comum.
Tudo isto nos faz repensar
sobre quais serão as forças
mais prováveis de sobreviver no futuro e de nos levar
a um mundo mais humano.
Uma das primeiras coisas
que precisamos de compreender – e tem sido mais fácil desde o 11 de Setembro,
quando nós irreflectidamente pensámos que estávamos
a chegar ao “fim da história”
– é a de que a religião não
vai desaparecer. Pelo mundo
fora, verificamos uma ressurgência e como disse Peter
Berger, está em marcha uma
“des-secularização”. Esta realidade também se aplica ao
Cristianismo. Philip Jenkins
escreveu um livro, The Next
Christianity, detalhando o
Não estamos aqui para disfamília, nação e religião. Os
crescimento do Pentecosputar a verdade ou falsidade
talismo e do Cristianismo
sobre o teísmo ou a verdatrês são elementos poderosos
evangélico na Ásia, África e
de de qualquer religião em
da vida humana e se tentarmos
América Latina. Só a África
particular, mas como alguns
negar qualquer um deles não
subsaariana terá daqui a cindos sociólogos presentemennos devemos surpreender
quenta anos mais católicos
te admitem e até mesmo os
do que o mundo inteiro tem
neurocientistas parecem por
se assistirmos ao regresso
hoje em dia – que é o mesmo
vezes argumentar, os seres
explosivo do que é reprimido
que dizer acima de um bihumanos parecem ser religiolião. A repressão contra este
sos por natureza. Nos séculos
fenómeno parece ser inefiXIX e XX muita da alegada
caz. Depois de três quartos
“ciência” foi, entretanto,
de século de repressão, 80 porcento dos Russos hoje em dia
provada como falsa. Freud escreveu frequentemente sobre redizem que são crentes. Há mais cristãos – católicos e evangéliligião, incluindo um livro chamado Future of an Illusion, mas
cos – numa igreja ao domingo do que na Europa.
não tendo ainda passado um século sobre a morte de Freud,
Praticamente todos os que frequentaram uma universidade
estudantes de psiquiatria da Escola de Medicina de Harvard esno ultimo século ouviram falar do Homem Louco de Nietzsche
tudam Freud como uma curiosidade histórica e não como uma
no livro A Gaia Ciência, que proclama “Deus está morto” e
teoria científica (não necessariamente um passo numa direcção
que fomos nós que o matámos. Este causa, tal como muitos
mais humana, dado que substituíram as análises clássicas de
aspectos em Nietzsche, simultaneamente espanto e perplexiFreud envolvendo Édipo e Eros e tais divindades menores por
dade. Pois até ele sabia que Deus estaria presente durante mium tratamento rígido dos problemas com drogas psicotrópicas).
lhares de anos e, como tal, podemos esperar que tivesse tido,
De um modo similar, Marx esperava que muitas coisas definhasentretanto, um grande impacto. No livro A Gaia Ciência ele
sem num futuro socialista, incluindo os alienados valores humatambém introduz uma restrição:
nos que encontramos na religião, mas foi o próprio Marxismo
que definhou. E, muito pior, os regimes marxistas mataram 100
“Depois de Buda morrer, a sua sombra ainda perdurou dumilhões de pessoas no século XX. Na América, – uma sociedarante séculos numa gruta – uma sombra tremenda e arrepiande protestante radicalmente individual nalguns aspectos – nós
te. Deus está morto, mas dada a condição dos homens, podem
por vezes falamos sobre os problemas da religião organizada, ou
ainda existir grutas durante milhares de anos em que a sua
seja, igrejas, sinagogas e mesquitas que de facto têm regras mosombra estará presente. – E nós – nós também teremos que
rais e rituais que restringem os indivíduos. Mas, comparada com
subjugar a sua sombra.”1
a irreligião organizada, tal como a representada pelo Deus que
falhou no marxismo, a religião organizada é bastante benigna.
Quando Nietzsche proclamou pela primeira vez, nesta pasO dissidente soviético Vladimir Bukovsky chamou a atenção de
sagem do livro A Gaia Ciência, que Deus estava morto, teve a
que até a Inquisição espanhola foi comparativamente branda.
clarividência de ver que, ainda assim, o total desaparecimento
Levou 300 anos a executar, e através de processos judiciais não
de Deus do mundo não teria lugar durante centenas de gerainteiramente ilegítimos, o mesmo número de pessoas que a an-
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ções. Nisto, pelo menos, a sua análise era muito mais realista e
próxima da verdade do que o “wishful thinking” daqueles que
são com ele considerados como os grandes Mestres modernos
da Suspeita: Marx, Darwin e Freud. Dado que nenhum de nós
vai cá estar daqui a milhares de anos, a profecia de Nietzsche
não pode ser confirmada ou desmentida. Os seus seguidores
terão sempre essa fuga aos desafios. Os outros Mestres da Suspeita têm tido uma vida mais difícil durante o último século.
Pensei que era tempo de olhar novamente para o lugar ocupado no passado pela religião entre nós no Ocidente e, mais
realisticamente, qual poderá ser o seu significado no futuro.
Tem-se verificado uma distorção deliberada da história, não só
nas nações marxistas, mas também nas nações livres, devido
a tendências ideológicas. Não me interpretem mal. Eu tenho
consciência de que na crítica de diversos elementos da tradição religiosa ocidental muito está correcto e eu próprio já o
afirmei. No entanto, tentar ter uma perspectiva diferente sobre
a nossa história cultural não é procurar remover todo o material ofensivo, o que de qualquer modo seria impossível. Contudo, o que me parece necessário é tentar equilibrar as críticas
dessa tradição que quase a substituíram, ao ponto da história
religiosa ocidental parecer nada mais do que repressão, irracionalidade, cruzadas, inquisições, guerras religiosas e assim
por diante. Qualquer fenómeno que apenas tivesse originado
tais patologias teria, através dos meios implacáveis da selecção
natural histórica, há muito desaparecido. Que isto não tenha
acontecido – e não irá acontecer – diz-nos algo sobre esta historiografia de banda desenhada que tem sido propagada nas
nossas escolas desde o Iluminismo. E assim permitam-me que
dê apenas alguns exemplos das distorções históricas das quais
temos sofrido com a esperança de não só repor alguma verdade, mas também de que uma melhor compreensão do papel da
religião no passado nos ajude a lidar com muitos dos desafios
que evidentemente enfrentamos hoje.
Nos relatos contemporâneos, e mais comuns, da nossa civilização os antigos gregos desempenham um papel importante e
central como os originadores de quase tudo o que acreditamos
ser distintivo do Ocidente: democracia, especulação filosófica,
eficiência económica e as ciências físicas – em suma, muito do
que nós entendemos como racional. Esta ideia é profundamente enganadora de várias maneiras. O Ocidente não começou
na Grécia, embora alguns aspectos do Ocidente tenham aí as
suas origens. Mais importante, admirar os gregos porque eles
são uma primeira versão do que alguns de nós mais admiram
sobre si próprios quase que assegura que os gregos não serão
entendidos pelo que verdadeiramente são. Não fazemos favor
algum aos gregos ao manter um retrato anacronístico deles e
não só porque os tornou vulneráveis a várias formas de crítica
pós-moderna – alguma justificada e outra não2. A Antiga Grécia era muito diferente do moderno Ocidente, sobretudo de um
Ocidente que se vê a si próprio como racionalista e qualquer
descrição que negligencia essa “outra faceta” não é capaz de
apreender algumas verdades fundamentais. Trataríamos os gregos com maior justiça – e percebíamo-nos a nós próprios com
maior clareza - se tentássemos olhar para os modos em como
eles são diferentes do que alguns de nós consideram ser moderno. Apesar de tudo, o maior filósofo grego, Platão, relata que
o seu professor, Sócrates – ambos cruciais para o pensamento
ocidental – considerava a filosofia como uma preparação para a
morte de modo a que a alma possa ir “para outro lugar, que é,

como ela mesma, nobre, puro e indivisível, para o reino do deus
do outro mundo em verdade, para o bom e sábio Deus.”3
Isto seria evidente se não estivéssemos a partir de noções
erróneas. O que chamamos de filosofia grega tentou principalmente levar os seus praticantes a um certo estilo de vida
que era mais um caminho religioso do que mera análise intelectual. Era dado os filósofos levarem vidas diferentes e melhores do que as pessoas comuns devido aos seus estudos,
os quais alguns estudiosos modernos compararam aos exercícios espirituais destinados “a erguer o indivíduo de uma
condição de vida inautêntica, perturbada pela inconsciência
e marcada pela preocupação, para um estado de vida autêntica na qual ele atinge a auto-consciência, uma visão exacta
do mundo, paz interior
e liberdade.”4 Essa linhagem de filosofia
A Grécia racionagrega foi muito mais
lista dos livros esinfluente durante quacolares foi criada
se mil anos no mundo
pelas pessoas que
antigo e depois na Idade Média e Renascença
não podiam levar
do que a lógica, ciência
o Deus do Crise teoria política gregas
tianismo,
quanto
enfatizadas nalguns pamais os deuses paragens no decorrer dos
últimos dois séculos. A
gãos, a sério. Mas
razão moderna é algo
os gregos levavam
bastante diferente.
as suas práticas
A Grécia racionalisreligiosas a sério
ta dos livros escolares
foi criada pelas pessoas
– quer no nível
que não podiam levar
popular quer no
o Deus do Cristianisfilosófico – e não
mo, quanto mais os
viam normalmente
deuses pagãos, a sério.
Mas os gregos levavam
um conflito esas suas práticas religiosencial, tal como
sas a sério – quer no
alguns filósofos
nível popular quer no
modernos, entre
filosófico – e não viam
normalmente um conreligiosidade e raflito essencial, tal como
cionalidade
alguns filósofos modernos, entre religiosidade
e racionalidade. Quase
todos os antigos gregos
abraçavam uma espécie de racionalidade que poderia incluir
crenças religiosas, tal como muitos crentes o fazem hoje em
dia. Mesmo Aristóteles, o mais mundano dos grandes pensadores gregos, argumenta em direcção a um fim derradeiramente
religioso. Como Aristóteles nos diz na Ética, numa passagem
que chamou muita atenção aos medievais:
“E não devemos seguir as exortações segundo as quais devemos enquanto Humanos ter pensamentos humanos e enquanto mortais ter pensamentos mortais, mas tanto quanto
é possível devemos tentar libertar-nos da lei da morte e tudo
fazer por viver de acordo com a possibilidade mais poderosa
que nos acontece. Porque embora seja pequeno em volume,
em poder e valor está muito acima de tudo o que existe.”5
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Esta é apenas uma das muitas passagens que nos podem
fazer reflectir sobre se os gregos “racionais” estavam mais
perto dos medievais do que de nós.
Algo que também nos é muitas vezes dito é a indiferença
romana, se não absoluto cinismo, pela religião, particularmente a religião do povo. Dado que Roma também pode ser considerada como uma das poderosas fontes culturais de todo o
nosso passado – em Portugal ainda falam um dialecto romano,
no meu país o dólar tem escrito novus ordo saeclorum, uma
adaptação das palavras da famosa Quarta Écloga de Virgílio,
e os Pais Fundadores da América deram especial atenção aos
perigos que podem levar uma república democrática a tornarse um império – também Roma tem sido usada por aqueles

que têm um interesse em substituir a história ocidental para
contar uma história alternativa. A título de exemplo, nós sabemos que os estóicos romanos eram, à sua maneira, pensadores
religiosos sérios e que influenciaram mesmo os primórdios do
Cristianismo. Séneca, Epicteto, Marco Aurélio e acima de todos Virgílio trabalharam para exibir um desígnio divino para
Roma, independentemente das dúvidas de natureza religiosa
que possam ter tido. É significativo que Virgílio em particular,
quando procura contar a nova história romana faz de Eneias
alguém maior e diferente de Aquiles e Ulisses, ele é o homem
que faz guerra com um objectivo político divino, não apenas
para obter glória; ele erra pelo mundo para estabelecer uma
nova casa, não apenas para ter uma vida aventureira e, por
fim, ir para casa como Ulisses. Nós os que estudámos latim sabemos que, Zeus via Roma como um imperiun sine fine dedi,
na sua viagem para o outro mundo são mostrados a Eneias os
futuros heróis romanos e é-lhe dito numa passagem famosa:

“Outros com mais talento forjarão
nús bronzes que parecem respirar,
de mármore farão uns rostos vivos,
ou causas podem discutir melhor,
mais hábeis apontar as rotas de astros,
dizer de seu poente, seu nascer:
mas, Romano, a tua habilidade
é a que para a paz dá suas leis,
a que respeita humildes que obedecem,
o que desarma altivos que protestam.”
(VIRGÍLIO, ENEIDA, VI 846-853)6
Esta é a Roma que a Idade Média, e especialmente Dante,
pensaram que poderia ser
tida como um guia para o
que chamaríamos a relação
da religião com a política,
apesar dos avisos de Santo Agostinho. Mas quando
Edward Gibbon escreve durante o Iluminismo sobre a
religião romana, o que diz ele
com o olhar do seu tempo?
“Os vários cultos, que prevaleciam no mundo romano,
eram todos considerados
pelo povo como igualmente
verdadeiros; pelo filósofo,
como igualmente falsos; e
pelo magistrado, como igualmente úteis.”7 Este é um
dito espirituoso e inteligente, mas cada elemento pode
ser demonstrado como falso.
As pessoas comuns, especialmente aquelas num império multinacional, podem
estar mais inclinadas para
serem tolerantes. Mas, dada
a abrangente e por vezes bizarra expressão religiosa de
que a raça humana é capaz,
qualquer pessoa a elas exposta pensaria que umas seriam melhor que outras, tal como
os romanos. Na altura, existiam todo o tipo de filósofos que
negavam as verdades religiosas tradicionais mas, durante centenas de anos, na verdade até depois da queda do Império Romano do Ocidente, encontramos Platonistas, Neo-Platonistas,
Gnósticos, Judeus, Cristãos e muitos outros versados em filosofia que não consideravam todas as religiões igualmente falsas. E como sabemos da história das perseguições aos cristãos
e ocasionais explosões de violência contra os judeus entre os
gregos e os romanos (incluindo algumas figuras bastante corteses como Horácio e Cícero 8), os magistrados decididamente
não consideravam todas as religiões igualmente úteis. De facto,
pelo contrário, a religião era uma força em Roma que poderia
tornar-se perigosa devido ao modo como afectava as massas.
Vale a pena realçar que este desdém pelas pessoas comuns – que também aparece em Voltaire – não provem da
tradição religiosa, mas da corrente do Iluminismo que rei-
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vindicava ser racional e sem superstições. Não sou grande
adepto do tipo de livros que têm surgido recentemente e que
reivindicam que tudo o que é bom no Ocidente deriva da civilização medieval cristã. Há algo na Alta Idade Média que
nos atrai – veja-se O Senhor dos Anéis e até mesmo Avatar.
Mas também era uma época brutal. No fim da Antiguidade Clássica dois pagãos fizeram algumas observações que
vale a pena registar. Galeno, o cientista realista e homem da
medicina observou que o Cristianismo, embora na sua opinião acreditasse em superstições absurdas, tinha um efeito
notável nas pessoas comuns. O mundo antigo pensava que
o povo era sujeito à paixão e incapaz da reflexão racional.
Galeno observou que o Cristianismo tinha ensinado muitas
pessoas comuns a viverem vidas morais e até a morrerem
tranquilamente, algo que no mundo antigo se pensava só os
melhores dos filósofos como Sócrates serem capazes. Um
pouco mais tarde, o Imperador romano Juliano, o Apóstata,
comentou sobre a rede de caridade e alívio do sofrimento
que o Cristianismo tinha organizado. Estes eram já passos
na direcção da humanização das massas de pessoas que na
Antiguidade não eram consideradas.
Ainda não há muito tempo as pessoas acreditavam – em parte, devido aos preconceitos protestantes contra o Catolicismo
e, em parte, devido a um moderno preconceito do Iluminismo
contra o Cristianismo – que a Idade Média foi uma época de
superstição e irracionalidade. Agora que temos boas edições
dos textos dos grandes pensadores medievais, é evidente que,
na verdade, se o pensamento medieval sofreu de algo foi sim
de um excesso de racionalidade. São Tomás de Aquino chama
à sua Summa Theologiae um texto simplificado para principiantes. Estes principiantes deveriam ser bastante diferentes
dos de hoje em dia dado que a maioria de nós é incapaz de
tão extensas séries de análise racional. Na verdade, é bastante
claro entre estudiosos seculares que a Reforma e a Renascença
não foram uma redescoberta da razão, mas períodos em que
nos afastámos do rigor racional de Aristóteles e Aquino para os
menos exigentes estudos humanísticos. O pensamento medieval também não era indolente – sem questões sobre quantos
anjos conseguem dançar na cabeça de um alfinete. E a razão
não meramente sujeita à autoridade, que Aquino e todos os
medievais consideravam “o mais fraco dos argumentos.” Ao
invés, encontramos um diálogo vigoroso com o pensamento
islâmico, judaico e clássico.
A ciência medieval era limitada, não por falta de interesse,
mas por fragilidades materiais. Se olharmos para as fachadas das catedrais medievais, antigos cientistas como Ptolomeu e matemáticos como Euclides estão incluídos juntamente com os santos e teólogos formando um único mundo
do saber – o mundo da verdade. E esta aliança de ciência e
religião continuou durante bastante tempo no período moderno. Pascal e Descartes eram matemáticos dotados, e Isaac Newton, Leibnitz e muitos outros combinavam a procura
da verdade científica com a procura da verdade religiosa.
Mesmo em termos práticos, esquecido até há pouco tempo,
cerca de 90 porcento dos avanços na astronomia eram feitos por cientistas associados à Igreja e os próprios edifícios
– estruturas muito sólidas e firmes – eram frequentemente
utilizadas para guardar telescópios e outros instrumentos,
pois forneciam plataformas estáveis para tirar medidas.
E poderíamos continuar: foram os primeiros missionários

que começaram a desenvolver a antropologia, sociologia, estudos culturais comparativos e linguísticos. Mas isto podese tornar numa espécie de apelo especial se não levarmos
em consideração estes elementos particulares e usá-los para
desmascarar a visão banda desenhada da história que afirma que a racionalidade e liberdade ocidental começaram no
meio do mármore branco da Grécia e foram postuladas no
Iluminismo, que sabemos agora ter sido retratado de modo
favorável. E, de qualquer modo, porque é que esta história
interessa? Não podemos simplesmente retirar os elementos
positivos que resultaram da tradição religiosa – o respeito
universal pelos seres humanos, compaixão e cuidado por todos, tolerância de visões diferentes – e deixarmos os elementos discordantes e duvidosos para trás? Foi precisamente isto
o que alguém como Rousseau tentou fazer, com resultados
que nos servem de aviso. A abstracta religião civil e a Vontade Geral na sociedade que ele propunha são os antepassados
directos da Revolução Francesa e os esforços subsequentes
de tornar o estado numa espécie de Igreja, mas com poderes
policiais muito mais abrangentes. O estado secular é algo de
bom na medida em que permite um espaço público razoável
para pessoas de várias religiões ou de nenhuma. Mas tornase bastante perigoso quando se transforma numa espécie de
igreja alternativa que tem como seu credo não uma rede de
leis neutra, mas uma ideologia de secularismo.
Secular significa simplesmente o que diz respeito a este mundo e mesmo o sistema de pensamento mais espiritualizado abre
caminho para uma dimensão mundana. Mas o secularismo é
uma ideologia e não é exagero dizer que este expulsa as vozes
religiosas da esfera pública do mesmo modo que o México e a
União Soviética o procuravam fazer enquanto reivindicavam
serem neutrais. Há algumas evidências de que este tipo de arranjo – comum na Europa Ocidental – quando não remediado
por outras dinâmicas, também está relacionado com o colapso
demográfico e todos os problemas que esta situação acarreta. Há uns anos, Philip Longman escreveu um extenso artigo
explorando esta questão na Foreign Affairs e despoletou uma
ampla conversação sobre qual será o seu alcance se os ocidentais continuarem a ter taxas de nascimento baixas enquanto
os chineses, africanos, muçulmanos e indianos continuarem a
crescer e a não ter quaisquer hesitações em defender as suas
próprias culturas e regimes, contra um Ocidente que tem frequentemente vindo a considerar a sua cultura como uma não
cultura, como um sistema que se satisfaz apenas em receber
e acomodar outros. Obviamente, isto faz parte do que é a cultura ocidental, mas não pode ser tudo porque, na verdade,
faz com que as outras culturas tenham o privilégio de serem
merecedores da tolerância e reduz a própria cultura ocidental
meramente a um chauvinismo a ser contido.
Historicamente, como João Paulo II costumava dizer, a cultura apoia-se no culto, não há cultura verdadeira sem um
qualquer elemento religioso. Também é verdade, de um ponto de vista meramente político, que a democracia, ao contrário do que se pensa, não consegue sobreviver por muito
tempo se acreditar que deve ser baseada no relativismo.
Como testemunha destes dois pontos eu gostaria de referir
Nicolas Sarkozy, presidente da França. Em 2007, ele discursou
no Palácio de São João de Latrão, onde assumiu o título de
cónego honorário e repetiu algumas das coisas que já tinha
afirmado no seu livro de 2005 La République, les Religions,
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et l’Esperance, que os franceses têm de aprender a falar novamente sobre a religião em público e que a França poderá ter
de reconsiderar as leis anti-religiosas de inspiração socialista
de 1905 que aboliram algumas ordens religiosas e confiscaram propriedade religiosa. Nesse dia, Sarkozy já tinha dito ao
Papa que a Igreja em França tinha de “ser mais corajosa” nas
intervenções públicas, pois a República Francesa precisava de
pessoas de fé. Notavelmente, em ambos os momentos, Sarkozy expressou publicamente a sua concordância com a visão do
Papa de que uma Europa sem fé é uma Europa sem esperança
– e talvez sem um futuro. E talvez ainda mais notavelmente,
avançou um poderoso argumento de que o presente e o futuro
dependem de uma aceitação mais inclusiva do passado.
O Cristianismo ajudou a criar a França e a França ajudou
a cristianizar a Europa. Sarkozy até invocou a antiga fórmula

O estado secular é algo de bom na
medida em que permite um espaço
público razoável para pessoas de
várias religiões ou de nenhuma.
Mas torna-se bastante perigoso
quando se transforma numa
espécie de igreja alternativa que
tem como seu credo não uma rede
de leis neutra, mas uma ideologia
de secularismo

Sarkozy expressou publicamente a sua
concordância com a visão do Papa de
que uma Europa sem fé é uma Europa
sem esperança — e talvez sem um futuro

para a França: “a filha mais velha da Igreja,” embora um observador externo imparcial pudesse pensar justificadamente que
a França nas décadas recentes tinha tentado tornar-se a mais
velha ex-filha da Igreja. Os franceses são muito mais diversos
nas suas crenças filosóficas e religiosas do que eram há apenas
algumas décadas, mas também estão a afastar-se da negativa
laicité do passado, que “durante muito, muito, demasiado tempo, subestimou a importância das aspirações espirituais.” Até
chegou a tentar durante algum tempo separar a França completamente das suas raízes cristãs, mas “não o devia ter feito.”
A França, diz Sarkozy, deve empreender uma laicité positive,
uma ordem secular como encontramos na América, acolhendo
igualmente as contribuições de crentes e não crentes. Sarkozy
enumerou as contribuições de crentes franceses para a França
nas artes, vida intelectual e espiritual e noutras áreas, mencionando as contribuições de Couperin, Péguy, Pascal, Bossuet,
Claudel, Bernanos, Poulenc, Messaien Maritain, Mounnier,
deLubac, e René Girard do lado mais secular, e numa perspectiva estritamente religiosa Bernardo de Claraval, São Luís, Bernardette de Lourdes, Teresa de Lisieux, Charles de Foucauld,
John Vianney, entre outros. “Estes são os factos,”afimou Sa-

rkozy, “as raízes da França são essencialmente cristãs. Eu assumo totalmente o passado da França e essa ligação especial
que há muito une a nossa nação à Igreja.”
Le Monde considerou que tudo isto significou justamente que
Sarkozy também estava a anunciar as suas diferenças como
Presidente da República Francesa em relação à velha guarda de
presidentes católicos, especialmente Valéry Giscard d’Estaing e
Jacques Chirac, que lideraram a luta durante o debate sobre a
Constituição Europeia por um formato secularista mais rígido
à la française, para evitar naquele documento qualquer referência às raízes cristãs europeias. Naquela que foi talvez a sua
manobra mais assombrosa, Sarkozy apresentou um bom argumento para uma noção muito diferente sobre o que deve significar acreditar numa República leiga à la française. Para ele,
a cultura francesa deveria ser mais aberta a toda a sabedoria
existente nas várias tradições religiosas do seu povo. Ele avançou esta ideia com todo o respeito devido aos não crentes em
França, mas também com uma abertura espiritual que fez com
que as antigas reivindicações de uma ordem pública rigidamente secularista como a única garantia de liberdade para todos os
seus cidadãos parecessem decididamente iliberais.
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ENSAIO
Agora, também podem olhar de uma perspectiva cínica e
dizerem que esta é uma maneira de Sarkozy afirmar a identidade nacional – um dos seus temas – na presença de vários
problemas, populações muçulmanas em crescimento, uma debilidade entre os próprios franceses de quererem defender a
sua cultura. Com os políticos nunca se sabe. Mas também não
é totalmente errado aceitar o valor facial do ponto de Sarkozy
de que uma secularidade mais plena, que não é uma ideologia
escondida de secularismo, é não só mais justo para os franceses como é uma dádiva para a sociedade francesa. Culto e
cultura ajudam-se mutuamente.
Mas quero agora olhar também para a
noção de que a democracia requere um
certo cepticismo, manifestamente com
a crença de que ter qualquer sistema de
verdades leva à tirania. Sendo eu americano sou particularmente sensível a esta
questão porque quase no princípio da
nossa Declaração de Independência os
nossos líderes escreveram, “Sustentamos
que estas verdades são auto-evidentes,
que todos os homens são criados iguais,
que eles são dotados pelo seu criador
com certos direitos inalienáveis, que entre estes estão o direito à vida, liberdade
e busca de felicidade.” G. K. Chesterton
destacou estas palavras e chamou à América uma nação com a alma de uma igreja ou, por outras palavras, se sustentam
estas verdades, donde quer que venham,
se vierem para a América podem ser
americanos. John Courtney Murray, um
Jesuíta Americano que foi instrumental
para a elaboração do documento sobre
liberdade religiosa Concílio Vaticano
Segundo, escreveu em We Hold These
Truths que a Declaração afirma três coisas que contradizem a
equação democracia = cepticismo. Primeiro, no nosso entendimento, existem verdades no mundo; segundo, nós podemos
conhecê-las; e terceiro, nós americanos sustentamo-las. Isto é
apenas o início no que diz respeito às fés democráticas, mas já
nos mostra o suficiente de como democracia e cepticismo não
são compatíveis.
No entanto, a natureza dessas verdades também é importante. Numa passagem notavelmente generosa das suas Notes
on Virginia Jefferson argumentou justamente contra a interferência do governo nos assuntos religiosos: “Os poderes legítimos do governo incidem apenas sobre os actos que são prejudiciais aos outros. Mas não me causa qualquer dano o meu
vizinho dizer que existem vinte deuses ou nenhum Deus. Não
me afecta a bolsa nem me causa dor.”9 No entanto, esta liberalidade vivida tem confundido leitores sobre a histórica questão
se uma sociedade completamente indiferente às crenças do
seu povo não se verá na situação em que a sua bolsa é afectada,
em que verá o sofrimento do seu povo, ou muito pior. Dito de
outro modo, Jefferson – tal como os Fundadores – reconheceu
a importância do tipo certo de religião para uma república livre. Mesmo nas suas Notes ele regista mais à frente: “Podem
as liberdades de uma nação serem consideradas seguras se nós
removermos a sua única base firme, a convicção nas mentes

das pessoas de que estas liberdades são um presente de Deus?
Que elas não serão violadas sem ser através da sua ira?” Os
libertários civis que gostam de citar Jefferson sobre o muro de
separação entre igreja e estado não dão igual atenção ao Jefferson que uma vez disse: “nenhuma nação alguma vez existiu ou
foi governada sem religião. Nem o pode ser.”10
Eu quero destacar uma ameaça à democracia vinda de outra direcção: a ciência. Eu não tenho dúvidas que a neurociência nos irá trazer muitos benefícios. Mas é sempre um
perigo os cientistas deixarem o seu campo científico, onde
têm trabalhado admiravelmente e começarem a fazer filo-

sofia. Neurocientistas na América já começaram a referir-se
desdenhosamente à noção da liberdade humana como “crença popular.” Se estiverem simplesmente a dizer o que qualquer bom filósofo já sabe, que somos, na maioria das vezes,
condicionados por muitas coisas internas e externas e que
nem conseguimos raciocinar livremente na maioria das vezes como julgamos que sim, tudo bem. Mas se vão negar a
liberdade tout court, então torna-se um daqueles terrenos de
batalha em que um democrata terá que admitir um preconceito manifesto, conscientemente adoptado, a favor do simples facto do livre arbítrio. E temos mesmo que acreditar verdadeiramente nisso. Um caso bastante típico é o do distinto
biólogo de Harvard E. O. Wilson. Nunca ninguém irá acusar
Wilson de ignorar as implicações da ciência, particularmente
a marcha sem falhas, como ele a entende, da física quântica
sub-atómica para o ADN e para todas as manifestações de
actividade humana. Com efeito, a pura ambição com a qual
tenta ligar tudo numa cadeia causal é uma das características
mais estimulantes do seu trabalho. Todavia, há algo bastante
curioso nos seus pontos de vista.
Quando tenta avaliar a noção de liberdade humana, Wilson
quer simultaneamente preservar a ininterrupta explicação materialista, mas sem cair naquilo que admite ser um determinismo desolador. A única forma de o fazer é de propor o seguinte:
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A preparação oculta da actividade mental [i.e., todas as estruturas geneticamente programadas e processos do cérebro] produz a ilusão de livre arbítrio … Seria preciso um computador de
proporções estupendas para seguir os resultados, com operações
possivelmente muito mais complexas do que as do próprio cérebro activo. Para além disso, os cenários da mente são todos infinitos no seu detalhe, o seu conteúdo evoluindo de acordo com a
história e fisiologia única do indivíduo …Assim não é possível o
simples determinismo do pensamento humano, pelo menos não
em conformidade com a causação das leis físicas que descrevem
o movimento dos corpos e a montagem atómica das moléculas.
Porque a mente individual não pode ser totalmente
conhecida e prevista, o Eu
pode continuar a acreditar
apaixonadamente no seu
próprio livre arbítrio.11

Quando uma
sociedade atinge
um certo nível
de bem-estar
material, como
o que se verifica
em quase
todos os países
desenvolvidos,
a ênfase muda
da luta pela
sobrevivência
para uma busca
daquilo a que
Aristóteles
chamou de “vida
boa”, não a vida
afluente, mas a
vida honrada e
com significado
de um ser
humano pleno

Mas pode mesmo E. O.
Wilson continuar a acreditar “apaixonadamente”
na sua própria liberdade quando ele “conhece”
aquilo que acabamos de
descrever? E pode uma sociedade continuar a acreditar na liberdade como sua
fundação quando os seus
mais distintos cientistas
argumentam, como já o fez
Wilson noutro lugar, que o
comportamento humano é
aproximadamente 60 porcento o resultado de genes
e o restante “um complexo
algoritmo de genes e meio
ambiente”. Um algoritmo
não é normalmente algo
em que pensamos como
uma forte garantia para as
nossas liberdades.
Mas tenho de terminar. Deixem-me concluir com uma
observação recente do meu
amigo Charles Murray. Como provavelmente sabem ele tem sido
um dos mais brilhantes comentadores de uma posição mais ou
menos libertária nos Estados Unidos. Fiquei surpreendido com
as suas recentes declarações de que as futuras lutas políticas irão
girar menos à volta de aumentar o PIB e mais sobre o significado
humano. De certo modo, esta é simplesmente uma observação
de senso comum. Quando uma sociedade atinge um certo nível
de bem-estar material, como o que se verifica em quase todos os
países desenvolvidos, a ênfase muda da luta pela sobrevivência
para uma busca daquilo a que Aristóteles chamou de “vida boa”,
não a vida afluente, mas a vida honrada e com significado de um
ser humano pleno. Murray é um leitor ávido de Aristóteles e diz
que há três coisas que historicamente permitiram um contexto
para este tipo de reflexão: família, nação e religião. Estes não
são três elementos independentes mas a maioria das pessoas, na
maior parte das vezes, consideram-nos como um todo expres-

sando o que significa ser uma pessoa humana plena nas relações
privadas mais chegadas, nas nossas comunidades e no contexto
mais geral do universo. Os três são elementos poderosos da vida
humana e se tentarmos negar qualquer um deles – como já o
fizemos especialmente na crença de que a religião não tem nada
a ver com o domínio público - não nos devemos surpreender se
assistirmos ao regresso explosivo do que é reprimido. É melhor
geri-lo bem do que permitir que um secularismo ideológico nos
cegue para o facto de que Deus não falhou. ::
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