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Resumo: A presente comunicação tem por objetivo investigar a legitimidade da 

inserção e da participação das religiões na esfera pública em sociedades democráticas. 

Para tanto apresentará, reflexivamente, os princípios da razão pública prática em 

confronto com arcabouço teórico que destaca a relevância, na atualidade, do conceito de 

político marcado pelo conflito entre amigo e inimigo, ao colocar, frente à frente três 

teóricos, a saber: Jürgen Habermas, comprometido com o princípio de razão pública 

prática; John Rawls, defensor de uma perspectiva política liberal; e Giorgio Agamben, 

crítico da secularização. O método aqui aplicado será o comparativo. Do contraponto 

entre os três autores frutificarão reflexões pertinentes que ajudarão na compreensão dos 

fenômenos como a influência das igrejas e das religiões na política atual e o crescimento 

de certos fundamentalismos religiosos na esfera pública e nos centros de decisão 

política das diferentes instâncias estatais nacionais como, também, internacionais. 

 

Palavras-chave: esfera pública; razão pública prática; conceito do político; 

amigo versus inimigo. 

 

 

1. Introdução 

 A presente comunicação tem por finalidade confrontar duas linhas reflexivas 

acerca da relação entre religião e política: aquela em que se inscreve Habermas e, por 

afinidade, John Rawls, de um lado, e a em que se encontra Giorgio Agamben, de outro. 

 Embora o desafio que o debate suscita seja de grande monta, anota-se que o 

objetivo deste texto é despretensioso: trata-se de, a partir da leitura de The Political – 

the Rational meaning of a questionable inheritance of Political Theology (2011) 
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[Habermas, 2011], Political Liberalism [Rawls, 1993] e O Reino e a Glória, 

Profanações e A comunidade que vem [Agamben], apenas iniciar o debate sobre o tema 

do político e a sua complexidade, que envolve a relação entre política e religião, junto 

aos colegas deste Simpósio, o que poderá frutificar em futura disciplina da Programa de 

Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Campinas. 

 Ainda, seu conteúdo se relaciona com discussões feitas pelo Grupo de Pesquisa 

“Ética, Política e Religião: Questões de Fundamentação” composto por ambos os 

autores do breve texto que se segue. 

2. Esfera pública, o conflito e o consenso sobreposto: o problema: a sedução pelo 

político como conflito e a política do conflito 

 Habermas afirma que para alguns de filósofos franceses e italianos, na linhagem 

da tradição de Carl Schmitt, Leo Strauss e Hannah Arendt, o conceito de político ainda 

serve como antídoto para as tendências de despolitização de nossa época. Ele se refere 

ao fato de muitos destes filósofos (Lefort, Laclau, Agamben, Nancy, entre outros) 

tomarem como referência a noção de Schmitt e o esquema segundo o qual o político é 

atravessado pela oposição e pelo conflito entre amigo e inimigo. Se por um lado esta 

perspectiva lhes serve para enfatizar o conflito como elemento insubstituível de 

sociedades como as contemporâneas, por outro, a noção de político traz implícita a ideia 

de que a dinâmica do poder se estrutura a partir da oposição entre amigo e inimigo e que 

o conflito entre as duas dimensões é elemento insubstituível da constituição do político. 

O conflito se expressa na fórmula segundo a qual a posição do amigo necessita, para 

prevalecer no jogo de forças da política e do político, da eliminação daquela do inimigo. 

 A questão que parece crítica a Habermas é que tais colegas da filosofia europeia 

tenham se deixado seduzir pela perspectiva schmittiana do soberano e tomado como 

factível a hipótese da redução de toda a complexidade de lutas pelo poder e no poder 

político à oposição amigo-inimigo. Segundo Habermas, tal avaliação pecaria por sua 

simplificação e, ao mesmo tempo, elevaria a investigação sobre o político e o seu 

próprio raciocínio político “aos domínios religioso e metafísico, que parece transcender 

o tipo trivial de luta política e administrativa tal como a conhecemos” (HABERMAS, 

2011, p. 16). Aqui nos encontramos diante de um elemento contestável: a reflexão sobre 
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o político centrada nos domínios religioso e metafísico e a pequena importância 

conferida à politica trivial, secular, administrativa. 

 Causa surpresa a Habermas que Lefort admita que “qualquer sociedade que 

esqueça suas bases religiosas trabalha sob a ilusão da pura auto-imanência” 

(HABERMAS, 2011, p.16). O trecho que Habermas atribui a Lefort sugere que não é 

possível a uma sociedade se desvincular dos fundamentos religiosos e metafísicos 

inerentes a suas origens. Do mesmo modo, se pode concluir que esses fundamentos se 

refletiriam nas instituições políticas de tais sociedades, motivo por que o pensador 

francês defenderia que permanece nelas o caráter teológico-político tanto da ação dos 

que visam ao poder quanto daqueles que o ocupam.  

 Habermas identifica o equívoco desta concepção do político porque ela se deixa 

envolver pelo teológico político, enquanto a sua proposta de esfera pública entende que 

o posicionamento teológico político é um entre outros tantos que identificam as 

diferentes posições dos atores em disputa pelo espaço público. A concepção de esfera 

pública pós-metafísica habermasiana, portanto, imune à identificação prévia ou 

pressuposta com qualquer princípio metafísico e/ou teológico, entende que as 

instituições políticas, educacionais, econômicas, entre outras, devem acolher os 

posicionamentos teológico-políticos, mas não a ele se identificarem, e fazer com que 

tais posicionamentos e os outros que com ele concorrem se ajustem ao interesse público, 

expressos na lei e no direito públicos. Concepções do político, como a de Lefort, 

terminariam por derivar em uma espécie de conflito que acaba por colocar sob ameaça a 

própria sobrevivência da esfera pública.  

 O estatuto do conflito, assim como a extensão e a profundidade de sua 

ocorrência constituem o centro da preocupação de Habermas. Uma vez que tais 

pensadores reconhecem o conflito como o cerne do político, toda e qualquer disputa 

política é avaliada como se estivesse entremeada de elementos religiosos e metafísicos, 

redutíveis, no final das contas, à oposição schmittiana amigo-inimigo.  

O próprio Habermas assume o fato de que, em sociedades contemporâneas, a 

atuação política de religiosos é uma componente importante da esfera pública. Como 

tal, o tema deve ser avaliado e visto como fenômeno imanente à complexidade das 

sociedades plurais e pós-seculares, uma vez que a religião deixou de ser o único vetor 
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de expressão dos interesses e desejos humanos –individuais e coletivos. Nesse sentido, 

cabe perguntar: aceitando a avaliação contemporânea do político, de acordo com a 

perspectiva da eliminação do inimigo, como conceber a atuação política de religiosos 

sem que o conflito estabelecido preveja a eliminação e/ou o acirramento de posições por 

parte daqueles que lhes são críticos ou politicamente adversários a ponto de que se 

levantem dúvidas sobre a própria estrutura do poder ou da constituição da esfera 

pública? A redução da investigação do político ao modelo schmittiano nos conduziria a 

legitimar a eliminação dos religiosos instransigentes, dogmáticos e fundamentalistas ou 

eles mesmos, ao assumirem a posição do soberano, se veriam livres para eliminar-nos a 

nós que deles discordamos e a eles nos opomos? Como legimitar em termos 

democráticos um poder político que aceita a intencional eliminação de um grupo por 

outro, entre os tantos que nele se inserem? Como sair da armadilha schmittiana? Que 

opções há de análise do político que saem da bipolaridade pressuposta pela concepção 

de Schmitt? 

3. O consenso sobreposto e a negação do conflito 

 Habermas advoga que a tese rawlsiana do consenso sobreposto pode ser uma 

alternativa à tese schmittiana de análise do político, segundo a qual toda a dinâmica 

social se articula com o soberano e, assim, se deixa envolver pela oposição e conflito 

entre amigo-inimigo. Recordemos a questão que levanta Rawls a respeito da formação 

do consenso em torno de um campo político que não derive na lógica do conflito amigo-

inimigo: “como é possível que possa haver uma sociedade justa e estável cujos 

cidadãos, iguais e livres, estejam profundamente divididos por conflitos e, também, 

incomensuráveis doutrinas religiosas filosóficas e morais?” (1996, p.133). 

 Rawls está certo de que seja possível estabelecer socialmente um tipo de 

consenso entre as múltiplas concepções e doutrinas que orientam os vários grupos de 

cidadãos. Este é o consenso sobreposto pelas opções mais racionais em relação àquelas 

menos abrangentes e em confronto com o direito. Ele se torna possível desde que a 

“sociedade democrática bem ordenada da justiça como equidade” possa estabelecer e 

preservar a “unidade e a estabilidade” fornecidos pelo pluralismo razoável característico 

de sociedades efetivamente equitativas e livres.  
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 A preocupação desta concepção é: estabelecer a inviolabilidade da dignidade 

humana, a consciência da importância das questões normativas sobre aspectos que 

ameaçam a integração social, ao mesmo tempo em que se conserva a condição do poder 

político imune à influência e e aos fundamentos religiosos e metafísicos.  

 Em acordo com a avaliação de Habermas, mesmo sem recorrermos ao texto de 

Rawls, é preciso reconhecer o papel e a influência da religião em sociedades civis 

contemporâneas e que a importância desse aspecto na compreensão do poder político 

não está resolvida com a tese da secularização. Entretanto, cabe considerar que para 

Habermas, tanto quanto para Rawls, a prática da religião no processo democrático não 

pode contaminar o processo político. Tanto a democracia quanto o estado de direito não 

podem se deixar penetrar pelas intenções políticas e formulações teológicas dos 

religiosos que atuam politicamente no espaço público. Por isso, tanto para Rawls quanto 

para Habermas não faz sentido recolocar a importância do “conceito do político” no 

mesmo patamar que aqueles forjados na modernidade secular e pós-metafísica. Sua 

importância está limitada à interpretação e à tentativa de compreensão do poder político 

nos estados religiosos e nas realezas da modernidade nascente. 

 Mas, é possível considerar que toda e qualquer consideração do político conduz 

a equívocos analíticos da política na contemporaneidade? Como poderíamos, 

gentilmente, advertir Habermas acerca dos ganhos analíticos que tal opção de análise 

pode nos conferir? 

4. Giorgio Agamben e uma viés da análise do político  

 Giorgio Agamben vai em linha muito diversa àquela em que se inscrevem John 

Rawls e Jürgen Habermas. Ao ler os Estados Moderno e Contemporâneo na chave da 

teoria do amigo versus inimigo, a fim de compreender o que gera, nas democracias 

atuais, a profunda exclusão (inclusiva) humana, a saber, o estado de exceção 

permantente, Agamben propõe a releitura dos termos religião e secularização.  

 Em O Reino e a Glória o autor explicita a bipolaridade entre dois poderes: o 

divino e o humano. O primeiro - auctoritas, cujo caráter é ontológico - tem 

correspondência com o reino. O segundo – potestas, ligado à oikonomia – realiza, por 
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meio do rito, a glória do primeiro, na medida em que procura eterna e insessantemente 

religar-se àquele.  

Agamben retoma o debate posto na antiguidade. Por oposição a Cícero, 

Lactâncio, representante do pensamento cristão em Roma, advogava haver um elo 

necessário entre a criatura e o criador, e que o cordão que conectava um a outro era a 

piedade. Pela piedade, Deus captura o homem e, com isso, a ele se une (nomem 

religionis a uinculo pietatis esse deductum, quod hominem sibi Deus religauerit et 

pietat constrinxerit
4
 – LACTÂNCIO apud BENVENISTE, 1995, v. 2, p. 274). 

Conforme Émile Benveniste (1995) essa é a ideia que prepara a moderna 

acepção do termo religião: a de que não há limites na bondade (ou piedade) de Deus e 

que, por meio dela, os homens necessariamente se ligam a Ele. Religião tem aqui, 

portanto, a conotação de religação. Então, é plausível pensar que se Deus é piedoso, os 

homens - que por tal piedade são capturados - devem, também, ser piedosos, o que 

implica na formulação de uma ética que se traduza no caminho para o bem e de uma 

moral que estabeleça os limites entre o certo e o errado, oferecendo parâmetros 

incontestáveis para a produção da paz social.  

Praticamente mil anos após Lactâncio, o Papa João XXII afirmará que o Criador 

das leis naturais fica impedido de desfazer qualquer uma delas, porque a transgreção à 

norma implicaria no re-estabelecimento do anarchós, do caos. E se Deus é anarchós, 

Ele o é na dimensão exclusivamente originária: uma vez criado, o universo não deve ser 

desmanchado, afinal, que sentido teria esta ação? Não se trata, pois, de pensar em certa 

despotenciação de Deus a partir do momento em que Ele cria a lei. Há, aqui, por assim 

dizer, certa ideia de disciplina, de obediência. Deus (Ser) criou o universo e, com ele, os 

homens (práxis) - estes, destinatários dos desígnios divinos, responsáveis por tornar 

imanente tudo aquilo que a eles transcende. Submeter-se à regras criadas por Deus é 

imperioso, tanto para Ele mesmo quanto para as suas criaturas pois, se um e outro estão, 

por meio da piedade, necessariamente ligados entre si, ao desobedecer a ordem por Si 

mesmo estabelecida Deus estaria a franquear, aos homens, a mesma possibilidade de 

desobediência. E não seria demais pensar, a partir daí, que a submissão à ordem revela a 

                                                 
4 “o termo religio foi tirado da ligação da piedade, porque Deus se liga ao homem e o prende pela piedade.” (trad. 

BENVENISTE, Èmile) 



 
Simpósio Internacional Religiões, Políticas e Mídias na América Latina 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP 
Universidade Metodista de São Paulo – UMESP 

São Paulo/São Bernardo do Campo: de 04 a 06 de Outubro de 2016 

 

 7 

humildade de Deus, aquilo que os homens, que Dele não se apartarm,  não têm o direito 

de negligenciar. Se, no plano teológico (Idade Média), aceitar a regra é aceitar os 

desígnios de Deus, na esfera da razão (Modernidade), acatar a moral e a lei 

(intrinsicamente ligadas entre si) é contribuir para a construção do bem (comum), para o 

progresso da humanidade: a civilidade, a democracia e a paz social. Trata-se de um 

certo tipo de humildade, ou de predisposição à obediência que, longe de ser 

experenciada pelo homem como algo em si mesma, enlaça o homem a Deus, atrela o 

homem à lei.  

Conforme Agamben, produto dessa conduta de obediência será o cidadão, o 

vivente que, afinado com a ética cosmopolita participa - de algum modo e de forma mais 

ou menos regular e sistemática - da recriação do direito (este, sempre violento), sustenta 

e adere ao estado de direito.  O outro produto desse tipo de obediência será o homo 

sacer, o sobrevivente, aquele que, vinculado ao estado de direito, não participa da 

reelaboração do direito e nem mesmo tem qualquer aderência a ele, embora o sustente.  

Em polo diferente ao que Habermas e Rawls ocupam, em que se acredita que o 

estado de direito é fruto da razão e espaço do pacto entre os homens, Agamben concebe 

que o estado de direito é, na sua origem, repercussão do deísmo (este, entranhado pelo 

teísmo) e que, por isso, não pode gerar efetivamente o bem comum como perspectiva de 

plenitude humana. Isso porque, muito longe da liberdade política, a democracia 

hodierna  prende os homens no rito, o qual materializa a glorificação de Deus, a quem 

os homens estão necessariamente ligados pela ideia de piedade. A questão que 

Agamben coloca é: se a bondade bastasse, por que continuamos a produzir, 

sistematicamente, exclusão humana ou, mais perverso que isso, exclusão inclusiva de 

tantos e tantos seres humanos – o homo sacer, a vida nua? Essa inquietante pergunta 

coloca em xeque a serena afirmação dos racionalistas e liberais, que reivindicam a 

capacidade civilizatória de nossa espécie e, com ela, o bom senso dos seres racionais. 

Em contraposição à ideia de religião como religação, o filósofo italiano propõe, 

portanto, o entendimento de que religião é releitura, o que implica em reconhecimento 

de que homens e deuses, ou homens e Deus, ocupam lugares diferentes e, por isso, 

aqueles devem estabelecer relação de respeito, de observância com estes ou Este. 
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Na trilha de Michel Foucault, Agamben propõe a desmontagem dos dispositivos 

(leia-se, aqui, ritos) que sustentam a glorificação de Deus por meio do Estado. O espaço 

público ganha, aqui, outra conotação, a de um espaço que não deve se arvorar sobre as 

normas, ou sobre o qual não se deve pensar em criar-se mais e mais regras, mas, em 

vetor diametralmente oposto, em território onde se possa profanar todas as coisas, tornar 

as intenções e as atitudes em “coisas” de uso comum. Neste lugar pode surgir uma nova 

e promissora política, a política que vem.  

5. Considerações Finais 

Como se pode observar, a leitura do político pelo viés interpretativo da oposição 

amigo-inimigo não nos coloca diante de um impasse a respeito da destruição, ou não, do 

inimigo. Não somos conduzidos a pensar, em via de mão única, que no conflito ou se 

preserva o amigo em detrimento do inimigo ou o próprio ordenamento político está em 

questão.  

O que pretendemos fazer com este texto foi mostrar que, mais do que um 

equívoco, a tese do conflito entre amigo-inimigo, ou a compreensão contemporânea da 

teologia política cuja matriz é a obra de Schmitt, quando retomada por pensadores de 

nosso tempo amplia a perspectiva de compreensão do poder e nos conduz à investigação 

de temas que as teses da secularização e da sociedade pós-metafísica deram por 

resolvidas e sem relevância em nossos dias.  

Pretendemos aqui, por fim, abrir o debate sobre novas compreensões acerca do 

poder e a complexa relação deste com a religião. 
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