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Esse texto sintetiza idéias desenvolvidas no capítulo 3 do livro “ Sexuality, Health and 

Human Rights”  (Sonia Correa, Richard Parker e Rosalind Petchesky, Routledge, Londres, 

publicação prevista para 2008) em que interrogamos uso indiscriminado do termo fundamentalismo 

como descritor  do dogmatismo religioso, examinamos conflitos em curso entre moral religiosa e 

pluralidade sexual e levantamos questões quanto ao significado da separação moderna entre política 

(Estado) e religião.  

 

O “triste” retorno do religioso1 

 

Hannah Arendt, é fonte de inspiração constante para analisar os difíceis problemas de 

justiça, pluralidade, identidade e religião nas condições complexas da modernidade tardia. Cohn 

(2004) recupera a palestra proferida  por Arendt na Associação Americana de Filósofos Católicos, 

em 1973, que é ao mesmo tempo significativa e preocupante à luz do que vivenciamos no início do 

século XXI:  

 
“Arendt afirmou que, pela primeira vez, vivemos num mundo no qual falta a 
estabilidade da autoridade moral...especialmente a autoridade da Igreja. Durante 
séculos, a autoridade da Igreja tinha mantido em suspenso as oscilações da vontade 
e refreado as ações por meio de ameaças de punição eterna, porém agora, disse ela, 
quase ninguém ainda acredita nessa autoridade e, certamente, as massas não 
acreditam” . (p. 24) 
 

Naquele momento, um amplo espectro de observadores e observadoras ocidentais 

concordariam com esse prognóstico: liberais, marxistas, radicais e mesmo algumas correntes 

religiosas progressistas. Isso refletia a secularização gradual porém contínua, desde o século XVIII, 

das mais diversas sociedades, assim como as transformações em curso nas instituições e doutrinas 

religiosas, especialmente as mudanças no catolicismo ocorridas desde o Concílio Vaticano II.2 E, 

sobretudo, ecoava o imaginário da razão sobrepujando a superstição,  projetado pelos filósofos do 

século XVIII: o “espírito”  de Hegel descendo à terra na forma da razão, a conhecida frase de Marx 
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de que a religião é  ópio que alimenta alienação, a afirmação de Nietzsche de que Deus estava 

morto e a interpretação de Freud do vínculo religioso como um fenômeno psíquico. 

Mas, já ao final do anos 1970, essas certezas começariam a sofrer abalos. Em 1978, João 

Paulo II começaria a desmantelar as doutrinas progressistas e a arquitetura institucional anunciadas 

por João XXIII. Em 1979, a revolução iraniana e o aiatolá Khomeini iluminaram a extensão, força e 

profundidade do revivalismo islâmico, que estava em gestação há muito tempo, mas que até então 

não havia sido percebido por analistas políticos ocidentais. Poucos anos depois, João Paulo II e o 

diretor da CIA, William Casey, estariam demolindo o comunismo na Polônia e a teologia da 

liberação na América Latina (Bernstein e Polliti, 1996) e na Índia registrava-se  o ressurgimento da 

Hindutva, conhecido fora das fronteiras indianas como “fundamentalismo hindu”. Em países que se 

democratizavam, como o Brasil e as Filipinas, a Igreja Católica  pressionava para que o direito à 

vida desde a concepção fosse incluído nas novas constituições então sendo debatidas (Corrêa, 

2006). Em 1989, ao fim da Guerra Fria,  reações intensas a 80 anos de “religião estatal 

compulsória” eclodem na  antiga União Soviética e Europa Oriental  (Gadamer, 1998). 3 

Hoje as percepções sobre a vinculação entre  entre religião e a política estão  drasticamente 

alteradas. Nas palavras de Vattimo (1998), "talvez não por sua natureza essencial, porém de facto, 

dadas as condições de existência da modernidade (o ocidente cristão, a modernidade secularizada, 

a ansiedade fin de siècle com a ameaça iminente de perigos novos e apocalípticos), a religião vem 

a ser vivenciada como um retorno” (p. 79). Esse "retorno do religioso", especialmente entre os 

setores populares, como motivado pela insegurança que já era palpável durante a Guerra Fria, mas 

que se intensificaria após 1989, à medida que as políticas de bem-estar social sofriam erosão, e 

ampliou-se a consciência dos riscos ambientais, o poder da ciência, da tecnologia e da 

comoditização, e tensões localizadas e conflitos armados se multiplicaram. Esse novo cenário 

encoraja novas interrogações: “Quais os aspectos comuns e as diferenças entre as experiências do 

passado e do presente? Podemos, realmente,  descrever o que hoje em dia é visto como um “retorno 

do religioso”? Ou o que assistimos  seria melhor interpretado como um “retorno da religião 

reprimida”? Ou, ainda, estamos desafiadas (os) a ultrapassar as “filosofias da suspeita” que por 

longo tempo encaravam a religião como um resíduo? (Trías, 1998).  Como sabemos, impacto 

negativo do dogmatismo religioso sobre leis e políticas no campo da sexualidade desperta fortes 

demandas para restaurar os princípios da secularidade e da laicidade. Contudo é preciso perguntar 

se a simples restauração da secularidade e da laicidade resolveria automaticamente as tensões 

resultantes do "triste retorno do religioso". 

 

Religião e secularidade: a batalha em torno da moralidade 
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Uma ampla literatura sobre religião e secularidade, no mundo pós-Guerra Fria e pós-11 de 

setembro, nos diz que a idéia de  um “espaço secular” ou “esfera pública (cívica)”,  não 

contaminado por religião ou qualquer forma de fé, pode ser tão ilusória quanto as utopias 

imaginadas pelo conservadorismo religioso,  sejam elas a Segunda Vinda, a umma ou o sonho 

sionista. Jakobsen e Pellegrini (2003), por exemplo, examinam as ambigüidades inerentes ao 

conceito de "tolerância", como parte de uma longa história de normatização do cristianismo 

protestante na Europa Ocidental, depois das guerras religiosas francesas (1562-1598). O princípio 

de cuius regio eius religio (de que cada monarca determinava sua própria religião) esteve sempre 

informado por  pressupostos quanto à superioridade e inferioridade de doutrinas, e codificação de 

hierarquias sociais.4 Por exemplo, a Lei da Tolerância na Inglaterra (1689) – um acordo para 

proteger os protestantes – deixou os católicos, judeus, muçulmanos e ateus fora dos marcos de 

proteção contra as perseguições. Na verdade, a própria noção de “tolerância”, seja religiosa ou 

relacionada a não adesão a padrões sexuais – implica sempre objetificação ou minorização do 

“outro”. 

Asad (2003, 2005) vincula a secularização, e especialmente o conceito francês de laïcité, 

com a pretensão do Estado europeu de se tornar o portador da paz, ordem e tolerância, enquanto 

impunha seu domínio , tanto internamente quanto por meio da "missão civilizadora" do 

colonialismo (2005, p. 2; 2003, p. 100). Derrida (1998) vai mais longe ainda quando lembrar que a 

idéia de "religião" como algo "singular", "uma instituição separada", é claramente  “greco-cristã, 

greco-romana” – ou seja, ocidental. Segundo ele os binários "razão e religião" ou “ciência e 

religião", herdados do iluminismo, obscurecem o componente intrínseco de fé, doxa, ou de 

“testemunho” que é inerente a qualquer sistema de conhecimento ou razão. Derrida argumenta 

ainda que a noção greco-romanizada do “religioso”, como uma esfera separada e delimitada, 

obscurece a “religiosidade” do capitalismo global, com  suas tecnologias no cyberspace e efeitos 

“expropriatórios e de deslocalização”, constituem a “guerra por outros meios”. Para ele, as “guerras 

religiosas” e os  “fundamentalismos” atuais  são uma reação ao que ele chama de 

“globalatinazação”, quer seja na forma políticas neocoloniais "em nome da paz" (por exemplo, 

empréstimos e ajustes estruturais), que seja enquanto "acesso desigual...ao mesmo mercado 

mundial" ou intervenções militares (pp. 24, 43, 63, 65).5  Falar de “ressurgimento” da religião ou 

associar o “fundamentalismo” religioso exclusivamente ao islamismo radical é ignorar as raízes do 

projeto universalizante do cristianismo e os fundamentos "místicos" ou mesmo "messiânicos" de 

toda autoridade,incluindo as supostamente modernas e democráticas. 

Estas reflexões sugerem, entre outras coisas, que embora a religião tenha sempre 

reivindicado um conhecimento e jurisdição especiais no que diz respeito à moralidade sexual, o 

Estado moderno não é neutro em relação a temas sexuais. A análise de Asad (2003, 2005) sobre a 
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laïcité e as disputas sobre o uso de véus nas escolas públicas da França contemporânea analisa o 

secularismo como um instrumento do poder do Estado, o qual determina o que é  “religião”, 

simbolismo e prática “religiosos”. Ele lembra ainda que sob o manto do "secular" -- essa esfera 

pública unificada e culturalmente, na qual todos os cidadãos e cidadãs são “iguais” – as “minorias” 

estão subsumidas. Segundo Asad, a  “controvérsia do véu” reflete a disputa entre o Estado francês e 

as comunidades islâmicas na França – ambos dominados por homens que não se importam com os 

desejos das jovens muçulmanas – quanto a quem deve proteger os corpos e a virtude sexual das 

mulheres e meninas na esfera pública (2005, p. 4).6  

Jakobsen e Pellegrini (2003) perguntam se os EUA foram ou são uma sociedade “secular” 

ou se, na verdade, a doutrina da “separação” é apenas fachada retórica. Elas lembram que as 

políticas sexuais nos EUA foram sempre permeadas pelo “cristianismo conservador” e pos 

“opiniões teológicas cristãs” :  “...a regulação da vida sexual dos cidadãos e cidadãs por parte do 

Estado secular é, na verdade, religião por outros meios” (pp. 3-4, 13, 19).7 Isso se evidencia nas 

decisões da Corte Suprema, como a decisão de 1986 manter o estatuto criminal da  sodomia (no 

Estado da Geórgia), no caso Bowers versus Hardwick (Corte Suprema dos EUA, 1986):  “A 

invocação do juiz Burger da ‘moral judaico-cristã e padrões éticos’” naquela notória (e agora 

obsoleta) opinião majoritária, estava em oposição direta à obrigação de “garantir o princípio da 

separação entre igreja e Estado”. Ao contrário, “dar nova moldagem a leis religiosas específicas 

como leis genericamente morais” equivale a “ [dispensar] religião no lugar de dispensar justiça”.  

Em 2003, no caso Lawrence versus Texas (Corte Suprema dos EUA, 2003), a opinião do 

juiz Kennedy derrubou a decisão de Bowers versus Hardwick, repudiando explicitamente o 

argumento de Burger segundo o qual uma longa tradição “moral e ética judaico-cristã” condenava a 

homossexualidade entre “adultos que agem em privado consensualmente”.  A decisão de 2003 

reforça a doutrina da separação entre religião e lei e entre as esferas privada e pública, baseando-se 

nos princípios da liberdade, privacidade e proteção contra a intromissão governamental nas decisões 

pessoais (familiares, sexuais, de contracepção, conjugais, reprodutivas, afetivas) e nos 

relacionamentos "tanto de pessoas casadas quanto não-casadas”.  Nela o juiz Kennedy afirma  que 

"nossa obrigação é definir a liberdade de todos, não tornar compulsório nosso próprio código 

moral". 

Contudo, a decisão do caso Lawrence revela tanto os efeitos positivos quanto implicações 

negativas dos princípios liberais da privacidade e da tolerância. Por um lado, o juiz Kennedy 

dignifica os homossexuais como pessoas que têm direito a  identidade e a relacionamentos íntimos. 

Por outro, ele é francamente relutante quanto a reconhecer o sentido positivo do sexo homossexual: 

"Dizer que a questão do caso Bowers era simplesmente sobre o direito de engajar-se em 

determinada conduta sexual degrada a demanda feita pelo indivíduo, da mesma  forma que 
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degradaria um casal a quem fosse dito que o matrimônio era simplesmente sobre o direito de ter 

relações sexuais".  Ou seja, a doutrina liberal da privacidade, igualdade perante a lei e tolerância, 

que é central para concepção de secularidade ou laicidade, pode também operar como dispositivo 

que dessexualiza o “sexo”.  Assim sendo, se trata apenas de que o espaço “secular” ou “público” foi 

tomado pela religião. É preciso reconhecer que as “muralhas”  entre o Estado e a religião são, 

sobretudo,  porosas, imaginárias e retóricas. Nas palavras de Jakobsen e Pellegrini, “o problema 

não é a religião, mas a religião autoritária ou totalitária”  (p. 12) e a fusão, tanto na religião 

conservadora quanto na política conservadora, da "moralidade" com a normatividade sexual.  

Elas e outras sublinham que "as religiões expressam inerentemente múltiplas vozes” e que o 

conceito de “religião" é demasiadamente estático e “institucional". Eck (2000), por exemplo, aponta 

o absurdo de homogeneizar o "mundo islâmico", estigmatizando todos os muçulmanos como 

terroristas. Imam (2000) e Ilkkaracan e Seral (2000), documentam a diversidade de práticas 

muçulmanas e interpretações do alcorão, sublinhando a necessidade de observar as especificidades 

contextuais, especialmente em relação à sexualidade e vestimenta das mulheres e às identidades de 

gays, lésbicas e pessoas trans. 

Cabe aqui retornar a Foucault (1980) como fonte de inspiração, especialmente quando ele 

descreve a mudança de atitudes ocorrida no século XIX em relação aos hermafroditas,  e o “decreto 

final”  de que "daqui por diante, todos terão um e somente um sexo". Esse edito de intolerância face 

à polissemia sexual exigiu a cumplicidade das autoridades médicas (seculares) e religiosas, até 

então rivais terríveis na disputa pela jurisdição sobre as “morais”(1980, pp. viii-xii). Ou seja na 

codificação novecentista de “um sexo verdadeiro” , que continua conosco, os discursos médico e 

moral, secular e religioso, confundem-se completamente. Dito de outro modo, embora o apelo à 

laicidade como contenção do extremismo religioso seja urgente e necessário, ele não é suficiente. 

Estamos desafiadas (os) a revisitar e refundar seus princípios e a “mitologia”  de separação entre 

religião e política.  
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Notas 

                                                 
1 Este título foi inspirado na elaboração de Derrida (1998) sobre o “dito retorno do religioso”, para descrever os 
fundamentalismos contemporâneos que implicam, entre outras coisas, uma interrogante profunda sobre a secularização 
inexorável das sociedades projetada pelos pensadores políticos modernos. 
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2 A ênfase no ecumenismo implicava necessariamente a dissolução das fronteiras entre as religiões e a prioridade da 
justiças social aproximava os setores católicos progressistas dos grupos políticos, como os socialistas e comunistas, que 
historicamente haviam promovido os princípios da secularização. 
 
3 Gadamer lembra os debates depois da II Guerra Mundial sobre os efeitos trágicos do ateísmo dogmático adotado por 
regimes fascistas, porém somente após 1989 essa crítica foi estendida à natureza antidemocrática e até mesmo coerciva 
da secularização compulsória implementada sob o comunismo e que ainda existe na China, Vietnã e Coréia do Norte. 
 
4 Ao criticar o chauvinismo cristão-europeu de Kant, Derrida usa quase o mesmo argumento quando sugere que a 
“tolerância” era um conceito adotado pelos europeus para assinalar sua própria superioridade moral: “A lição da 
tolerância foi antes de tudo uma lição exemplar que os cristãos consideravam que somente eles seriam capazes de dar ao 
mundo...Neste sentido, o iluminismo francês ...foi....essencialmente cristão” (1998, p. 11). 
 
5 Slavoj Žižek apresenta argumento similar quando afirma que a “linha divisória fundamental” no mundo de hoje não 
está entre o fundamentalismo islâmico e o racionalismo secular, mas entre aquelas pessoas incluídas na esfera da 
prosperidade econômica (relativa) e as excluídas” (Kordela 2005, p. 124; Žižek 2002). 
 
6 O fato de que feministas islâmicas ilustres, incluindo a egípcia Nawal Al-Saadawi e líderes da organização Women 
Living Under Muslim Laws (Mulheres Vivendo sob as Leis Islâmicas), tenham dado total apoio à posição do governo 
francês não diminui o aspecto paternalista e protecionista da proibição do uso do véu e do xale de cabeça nas escolas 
públicas por parte do Estado francês. 
 
7 O foco primários desses autores é o protestantismo evangélico de direita, porém esse foco ignora o grau em que o 
movimento evangélico conservador tem avançado na Igreja Católica e a forte aliança entre católicos e protestantes de 
direita, sem precedentes históricos nos EUA, formada em torno de políticas contra o aborto na década de 1980, e 
desenvolvida ainda mais no movimento contra os direitos de gays e lésbicas, incluindo o casamento. Ver 
www.theocracywatch.org e Petchesky, 1990, cap. 7. 


