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“As Cruzadas, que tinham o objetivo 
ostensivo de libertar a Terra Santa - a 
Palestina - do islamismo, foram a primeira 
grande forma de terrorismo religioso, com 
apoio de impérios e monarquias europeus. A 
associação desse fanatismo religioso com um 
nacionalismo enviesado, sob as bênçãos de 
ferozes ditaduras teocráticas, constitui-se em 
componente altamente explosivo nas relações 
entre os povos. ”

Palavras de ordem como “morte 
aos in�éis” e o apelo dos Ta-
lebans a que muçulmanos, no 
mundo todo, ataquem os EUA 

e seus aliados, invocando A jihad e o 
nome de Alá, trazem à tona a questão 
da intolerância religiosa, matéria que se 
imaginava proscrita dos con�itos inter-
nacionais e de�nitivamente con�nada 
aos empoeirados escaninhos da história. 
Os americanos, no entanto, fazem tudo 
para retirar da con�agração qualquer co-
notação religiosa, receosos de acender o 
estopim de uma "guerra santa", de pro-
porções imprevisíveis.

O terror, que sangrou o coração da 
América, tem nítida inspiração fanático-
-religiosa, mas a situação se torna ainda 
mais explosiva quando o próprio Esta-
do, como é o caso do Afeganistão e, em 
situação semelhante, o Irã, é governado 
pela ordem religiosa ali posta, uma cas-
ta de sacerdotes que usa mão-de-ferro 
para tiranizar os que ousam divergir. Os 
afegãos não desfrutam dos mais elemen-
tares direitos humanos, cujas privações 
não decorrem, necessariamente, da situ-
ação econômica do país, mas de viola-
ções deliberadamente perpetradas pelos 
dirigentes nacionais - esses mesmos re-
ligiosos -, em nome de uma pro�ssão de 
fé.

A despeito da globalização e de sua 
indistinta in�uência na economia de pa-

íses e no cotidiano das pessoas, autores 
como Alvim To�er já observavam, em 
meados da década de 80, a forte ten-
dência das sociedades democráticas no 
caminho da despadronização, ou seja, 
dum sistema baseado numa variedade 
social e cultural sem precedentes, com 
re�exo e aprofundamento nas divisões 
emocionais, étnicas, religiosas, vocacio-
nais e etárias. Ao invés do homogêneo, 
a fragmentação, com as sociedades cada 
vez mais variadas, diversi�cadas e com-
plexas. Nova Iorque, nesse contexto, é 
um caso típico. Sendo o pluralismo da 
essência democrática, quanto maior a di-
ferenciação entre as pessoas maiores são 
as necessidades de tolerância, pois não há 
pluralismo que resista sem a harmonia 
da convivência. Mas, ao contrário desse 
movimento libertário, as sociedades re-
ligiosas, especialmente as detentoras do 
poder do Estado, como no Afeganistão 
e no Irã, fazem hoje o caminho de volta, 
promovendo uma padronização sem li-
mites, pela força, nos costumes políticos, 
culturais e religiosos. A associação desse 
fanatismo religioso com um nacionalis-
mo enviesado, sob as bênçãos de ferozes 
ditaduras teocráticas, constitui-se em 
componente altamente explosivo nas re-
lações entre os povos, pelo seu elevado 
grau de intolerância e imposição. Essas 
teocracias assim constituídas guardam 
certo paralelo com os regimes políticos 
sanguinários, como foram o nazismo, o 

fascismo e o comunismo stalinista, os 
quais, somados a outras formas de vio-
lência política, produziram, no século 
XX, 150 milhões de cadáveres, conforme 
a estimativa de Ramos-Horta, esse gran-
de líder da libertação de Timor-Leste.

Alguns ramos do cristianismo, em-
bora hoje de forma mais abrandada por 
não deterem os poderes estatais, também 
enveredam pela trilha da intransigência 
e aqui no Brasil acusam abertamente as 
religiões afro-brasileiras e seus adeptos 
de “endemoniados” e outras alegorias do 
mesmo tipo. Os católicos, por sua vez, 
são acusados de idolatria e um bispo de 
igreja dita cristã chegou a quebrar, dian-
te das câmaras de televisão, uma imagem 
de Nossa Senhora Aparecida. Atitude 
semelhante, recentemente, tomou a mi-
lícia Taleban ao dinamitar uma estátua 
de Buda, de inestimável valor cultural e 
histórico para a humanidade, violando, 
igualmente, o sentimento religioso dos 
devotos do budismo espalhados pelo 
mundo, sobretudo na China. Católicos 
e protestantes há anos se matam, em 
nome de Deus, na Irlanda “civilizada” e 
ocidental, com violentos e mútuos ata-
ques terroristas, num con�ito que parece 
não ter �m.

O próprio catolicismo - com as 
quatro grandes Cruzadas (1096 d.C. a 
1281), a Inquisição, a monarquia papal 
e suas conspirações sangrentas, o lndex 
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“Pelo seu elevado grau de intolerância 
e imposição, essas teocracias assim 
constituídas guardam certo paralelo com 
os regimes políticos sanguinários, como 
foram o nazismo, o fascismo e o comunismo 
stalinista, os quais, somados a outras formas 
de violência política, produziram, no século 
XX, 150 milhões de cadáveres, conforme a 
estimativa de Ramos-Horta, esse grande líder 
da libertação de Timor-Leste. ”
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dos livros proibidos, as “guerras religio-
sas” da Reforma e Contra-Reforma (que 
devastaram a Europa entre 1550 e 1648) 
e outras barbaridades mais -, já deu a 
sua larga e tétrica contribuição para fo-
mentar a intolerância. Aliás, as Cruza-
das, que tinham o objetivo ostensivo de 
libertar a Terra Santa - a Palestina - do 
islamismo, foram a primeira grande for-
ma de terrorismo religioso, com apoio 
de impérios e monarquias europeus. A 
separação entre Estado e igreja é fruto 
da evolução do pensamento humano, um 
processo histórico que precisa �car a sal-
vo de retrocessos e de seu inimigo mais 
visível: a intolerância religiosa. Desde 
1689, quando John Locke escreveu a sua 
carta sobre a tolerância, que a maioria 
das sociedades civis �rmou o princípio 
da “recíproca autonomia” segundo o qual 
“o Estado nada pode em matéria pura-
mente espiritual, e a igreja nada pode em 
matéria temporal”. Os escritos de Locke, 
sobretudo o Segundo Tratado sobre o 
Governo Civil (1690), foram ter grande 
in�uência na formação do Estado ameri-
cano em 1776. Tocqueville, em sua obra 
A democracia na América (1840), diz ao 
mundo sua admiração com o que vira na 
Nova Inglaterra, de forma especial a vi-
vência dessa "autonomia recíproca", que 
ele chamou de “espírito de religião” e de 
“espírito de liberdade”. Ali estava, no seu 
entendimento, a formação do caráter da 
civilização anglo-americana. Esses dois 

fatores distintos, longe de se prejudi-
carem por seu aparente antagonismo, 
apoiaram-se mutuamente. As famílias 
que fugiam das perseguições religiosas 
na Inglaterra não aceitavam a religião 
subordinada ao Estado, embora vissem 
nela “a companheira de lutas e triunfos, 
o berço da liberdade e de seus próprios 
direitos”. O mundo político, por sua vez, 
era tido como o terreno livre deixado 
pelo Criador aos esforços da inteligên-
cia; e a liberdade civil, sob esse prisma, 
era concebida como o “nobre exercício 
das faculdades do homem. ”

Mas o Alcorão - com as suas máxi-
mas políticas, leis civis e penais e teo-
rias cientí�cas, a par duma interpretação 
fundamentalista por parte de mulás e 
aiatolás -leva, inevitavelmente, à fusão 
entre Estado e religião e, nesses casos, 
toma-se absolutamente incompatível 
com o sistema político e religioso em 
que se funda o caráter nacional america-
no e, de certa forma, com os das demais 
democracias ocidentais, inspiradas que 
são nas ideias iluministas e liberais que 
�oresceram com vigor a partir do sécu-
lo XVIII. A alternativa deve ser sempre 
pelo respeito recíproco e pela convivên-
cia pací�ca e mutuamente construtiva, 
fonte da necessária interação social, mas 
sem perder de vista que todas as formas 
de tirania - inclusive a econômica - são 
abomináveis e devem ser rechaçadas. A 

legítima reação à intolerância religiosa 
dos Talebans e à matança por ela produ-
zida de forma cruel e covarde, dentro e 
fora do Afeganistão, é um direito inalie-
nável não só de autodefesa por parte dos 
americanos e de seus aliados, mas de jus-
to repúdio às �agrantes violações de di-
reitos humanos perpetradas pela milícia 
religiosa contra o próprio povo afegão, e 
deve ser levada a cabo, de forma e�caz, 
porto das as nações livres, até o Brasil, 
cuja diplomacia adotou postura correta 
diante dos atentados de 11 de setembro 
nos EUA. A preservação do laicismo, 
vale dizer, dos princípios da autonomia 
recíproca entre religião e Estado, é a base 
para o desenvolvimento duma sociedade 
pluralista e democrática, e para a con-
vivência fraterna entre os povos, ainda 
que essa preservação passe pelo �rme 
enfrentamento de fanáticos e celerados.
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