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PREFÁCIO 

A motivação original deste livro derivou de uma conversa com 
Bernardo Sorj sobre a importância da religiosidade na história dos conflitos 
e das revoluções sociais. Sorj ressaltou como “a revolução enfrenta o 
pensamento religioso no seu próprio terreno, absorvendo uma parte de suas 
preocupações sobre os fundamentos da ordem social, da ética, do sentido da 
vida e do destino humano”, sem esquecer “as modificações do próprio 
pensamento religioso sob o impacto da ideia revolucionária”. Sorj 
sintetizou assim a interação entre a Religião e a Revolução:  

A revolução reintegra em suas próprias estruturas cognitivas e 
práticas elementos centrais da instituição e do pensamento religiosos, 
e o pensamento religioso absorve a revolução em suas formas de 
atuação e teologia.  

A elaboração do presente trabalho foi possível graças a um convite de 
Maurice Godelier em nome da École des Hautes Études en Sciences 
Sociales e da Maison des Sciences de l’Homme. Os textos que 
selecionamos procedem de transcrições e de algumas fotocópias realizadas 
na Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, na Bibliothèque Sainte-
Genevieve e na Bibliothèque de la Maison des Sciences de l’Homme. O 
critério utilizado para a tradução dos textos foi desenvolver descritivamente 
(explicitar) o significado das palavras de difícil tradução na linguagem 
atual. Para não desviar excessivamente a atenção do leitor, não 
comentaremos sistematicamente a tradução ao longo do livro. Para dirimir 
algumas dúvidas, consultamos o Dicionário Francês-Espanhol / Espanhol-
Francês de Núñez y Taboada (Paris, 1812,2 v.) mas, de maneira geral, só 
lançamos mão de equivalências extraídas de dicionários lexicográficos 
unilíngues.  
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INTRODUÇÃO  

A liberdade absorvida pelo capitalismo e as tentativas de um novo 
condicionamento moral da sociedade  

Este livro aborda o estudo da relação Religião-Revolução num caso 
paradigmático: a Revolução Francesa. Tentamos compreender as 
colocações e a mentalidade da época sem descuidar de uma teoria histórica 
do fenômeno teoria que nos parece próxima da tradição marxista. Ao 
mesmo tempo, nos empenhamos em proporcionar uma reflexão útil para a 
consciência que se tem dos fenômenos religiosos em países como o Brasil, 
onde a Religião é protagonista de destaque nas mudanças e conflitos 
sociais.  

Dito isto, passamos a expor os princípios teóricos desta compilação e 
comentário de textos. O aspecto da Revolução Francesa que queremos 
ressaltar é o seu combate contra a elevação da economia à condição de 
instituição preponderante e condicionadora de todas as demais, fenômeno 
cujo apogeu ocorre a partir da Revolução Industrial, e outras mudanças 
ocorridas entre os séculos XVIII e XIX. O debate político e teológico 
durante a Revolução Francesa, bem como as formas de religiosidade 
republicana e patriótica, atestam um esforço para atacar ou desmistificar o 
“grande sistema” que se está impondo, transcendendo vontades e 
consciências que incessantemente se alarmam ou se rejubilam com tal 
processo. Se a escassez, o “problema financeiro” denunciado desde a época 
de Necker, a agiotagem, o “negocismo” e a “anarquia” são qualificados 
como resquícios do Antigo Regime e causas da Revolução, bem como da 
situação pós-revolucionária, é porque apesar de tudo o capitalismo não se 
detém em seu avanço institucional. Por esse motivo, a Revolução Francesa 
enquanto revolução contra o Antigo Regime gera uma liberdade que, por 
ser rapidamente absorvida pela institucionalização capitalista, logo 
necessita de outra revolução dentro da “revolução burguesa”, revolução que 
dificilmente irromperá por si mesma e terá um certo cristianismo 
evangélico como principal aliado. Esse fenômeno merecerá nossa atenção, 
bem como o da religiosidade ou celebração cerimonial e discurso 
sacralizador dos princípios republicanos e humanistas da Revolução.  
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A força que parece ser destilada pelo fervor cheio de religiosidade, de 
cerimonialidade, de desejo de imortalizar os gestos, que a Revolução 
Francesa nos apresenta constantemente, não se dissolve em pura quimera ou 
ridícula caricatura como pretenderam alguns autores. A reflexão de Quinet 
sobre os extremos reais da Revolução nos leva a considerar com seriedade o 
que, em outro contexto (a partir de onde se decidem muitas interpretações), 
seria algo superficial ou puramente propagandístico:  

Entre tantas coisas extraordinárias, a mais assombrosa é sem dúvida 
ver um povo assediado que, depois de ter perdido a metade de seu 
território, conservando por milagre a outra metade e não se 
permitindo outra retirada além da morte, gera mil projetos para a 
humanidade, delibera sobre teorias enciclopédicas de educação, 
administração, ciência, cria um novo sistema de pesos e medidas e 
um novo calendário, tudo como se a paz mais prazerosa o estivesse 
mantendo num agradável refúgio.1 

Embora, evidentemente, a situação tenha sido muito agitada, é certo 
que o contexto cultural da Revolução continuou desenvolvendo várias 
filosofias de vida e da sociedade, vários projetos científicos como os de 
Laplace, Legendre, Monge, Coulomb, Cuvier e os passos decisivos de 
Lamarck em sua teoria da evolução.  

Assim era medido o progresso da razão útil que a Convenção 
Nacional tentava plasmar em diversos projetos durante à Revolução e suas 
agitações: 

Em breve as artes serão levadas a novos progressos mediante a 
uniformidade dos pesos e medidas cujo tipo único e invariável, 
tomado da própria medida da terra, fará desaparecer a diversidade, a 
incoerência e a inexatidão até agora existentes neste setor da 
indústria nacional.  

As artes e a história, para as quais o tempo é um elemento necessário, 
também solicitavam uma nova medida de duração, livre de todos os 
erros que a credulidade e a rotina supersticiosa transmitiram, através 
de séculos de ignorância, até nossos dias.  

                                                 
1 QUINET, Edgar, Oeuvres Complètes, t. III, Le Christianisme et la Révolution Française, 
Paris, 1857 (primeira edição: 1845), p. 235. 
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É esta nova medida que a Convenção Nacional apresenta hoje ao 
povo francês; ela deve ter, ao mesmo tempo, as marcas das luzes da 
nação e o caráter de nossa revolução por sua exatidão, sua 
simplicidade e sua independência de toda e qualquer opinião que não 
seja avalizada pela razão e pela filosofia.2 

A crítica “como a de Quinet” que será feita a Robespierre de 
intrometer-se na privacidade da consciência, revela o império que o 
capitalismo pretende obter sobre a consciência e a vontade humanas. “Pedir 
o que os homens modernos não podem conceder”3: o “homem moderno”, 
submetido ao realismo econômico capitalista, não quer se deixar 
condicionar publicamente por uma moral transcendente de suas instituições 
mais públicas. Porém, a existência desse condicionante durante a Revolução 
Francesa é o que leva Quinet a dizer que durante o Terror é mantido “o 
temperamento do catolicismo, e com mais idealismo que o próprio 
catolicismo”.  

A Revolução Francesa consegue um personalismo nas iniciativas e 
movimentos sociais que não terá continuidade nos avatares cada vez mais 
anônimos e maciços do capitalismo. Nunca tantos nomes estiveram 
associados a tantas tendências e a tantos fatos. Os principais personagens da 
Revolução Francesa, plenos de questões políticas, filosóficas e religiosas, 
testemunharam um esforço de personalização frente à mais 
despersonalizadora de todas as máquinas históricas, quando consegue 
dominar com absoluta soberania.  

Mas o próprio Quinet, depois de 1830, aferirá com maior justiça o 
imperativo de condicionar moralmente o capitalismo gerado com a 
Revolução Francesa4: 

Depois dos acontecimentos de 1830, todos nós pudemos ver surgir da 
terra uma espécie de rio subterrâneo; algo inesperado para muitos. 
Do abismo onde jazia, contida, irrompia até nós uma coisa que 
ninguém conhecia bem, a guerra de classes, a inimizade entre a 
burguesia e o povo.  

                                                 
2 Le Moniteur, t. 18, nº 87, de 17/XII/1793, p. 675.  
3 QUINET, op. cit., 13ª lição.  
4 QUlNET, op. cit., 15ª lição. 
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No que tem de verdadeiro, o espírito da Revolução Francesa é o de 
identificar-se ao princípio do Cristianismo. Em meio a todas as 
paixões vertiginosas, essa ideia reaparece de vez em quando, de 
Mirabeau a Danton; a arca da aliança que brilha sob a chuva de 
sangue pode ser considerada uma herança de todos os partidos.  

Depois de dezoito séculos, o homem começa por fim a declarar que 
Deus encarnou-se no homem; essa consciência cheia de reflexão 
sobre a presença do Espírito Divino cria um novo Código de direitos 
e deveres. A Revolução, desde sua origem, promete ser religiosa e 
universal, donde deriva uma consequência primordial: seu espírito 
rejeita tudo o que age em detrimento da dignidade interna do gênero 
humano.  

Evitem, pois, rebaixar a importância da moral acreditando assim 
facilitar o advento da democracia; vocês estariam fazendo 
precisamente o contrário do que dizem querer conseguir. Tenho 
medo justificado, confesso, desses costumes banais que se erigem em 
teorias sublimes. Se querem superar a burguesia, não comecem pela 
apropriação de seus vícios particulares. Tudo estaria perdido se, por 
um estranho sortilégio, a miséria moral dos ricos se transformasse no 
objeto do desejo dos pobres.  

...a chegada da democracia só pode representar um novo progresso 
do espírito, da civilização, da ordem universal. Ou a democracia será 
tudo isto ou nunca será nada; suposição que consideramos ímpia.  

O que é preciso para apressar o encontro com o futuro? Que uma 
contradição patente entre a dignidade interna de um povo e suas 
condições reais chegue a eclodir, que esse conflito aumente sempre 
até que, por força das circunstâncias, não possa mais se manter como 
está, de tal forma que o espírito consiga emancipar o corpo; é assim 
que se cumprem todas as libertações duradouras que o mundo 
conhece. 

Assim se exprime Edgar Quinet em sua lição sobre a Revolução 
Francesa publicada pela primeira vez em 1845. Não se trata apenas de 
fundamentar a moralidade profunda diante da qual a Revolução assume sua 
verdadeira legitimidade, e por isso deve contar com a iniciativa religiosa; 
mas também, que este compromisso moral da Revolução se entrelaça com 
um processo histórico de libertação da consciência em geral cujo expoente 
máximo caberá à tradição marxista.  
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Quinet atribui esse poder revolucionário à Revolução Francesa e a 
sua continuidade à aliança com a “religião mais antiga”:  

Coisa nova, por si grande, presságio do futuro! Há homens que 
acreditam já estar vivendo seu ideal. O que antes era considerado um 
engodo ou uma utopia, agora é chamado de teoria.  

... a Revolução Francesa devolveu à terra a fé no impossível.5 

O destino quer que a França contenha todo o conjunto formado pela 
Revolução mais nova e a Igreja mais antiga. O prodígio é que o 
futuro nasce dessa própria contradição. Luís XVI tentou superar a 
dificuldade com o veto, o Comitê de Salvação Pública, com o culto 
ao Ser Supremo; Napoleão, com a sagração; Carlos X, com as 
ordenanças; todos esses governos foram arrastados por essa questão 
que ainda não está resolvida. Como não se dar conta de que o 
Catolicismo está cumprindo entre nós, há meio século, uma missão 
extraordinária?6 

Pareceu-nos oportuno começar o presente livro com estas citações de 
Quinet para situar-nos melhor no que devemos considerar outra época, 
apesar do próprio Quinet pertencer a uma geração bastante distante do 
tempo da Revolução. Queremos dizer que precisamente na atualidade, 
quando ressurgem opiniões que ridicularizam ou desqualificam os esforços 
revolucionários da humanidade, a disposição de compreender outra época 
deve partir pelo menos da reflexão sobre o que tal época mais valorizava, 
independente do valor que hoje em dia lhe possa ser atribuído. Quinet é dos 
poucos autores que ainda simpatizam com os valores da Revolução, apesar 
de sua interpretação peculiar. Para entender a força do diálogo entre a 
Religião e a Revolução, é preciso compreender pelo menos a lição histórica 
de uma sociedade com prioridades sociais e culturais diferentes das atuais. 
O excessivo atualismo na história, sobretudo na história política e 
ideológica, prejudica obviamente esse exercício de compreensão. 

                                                 
5 Idem. 
6 Idem; grifo nosso. 
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O discurso do desprestígio da Revolução Francesa  

As versões de historiadores como Tulard, Gaxote e outros1 – que 
praticam o reducionismo psicologista, a caricatura reacionária e o uso de 
clichês fictícios, amparados pela popularidade do desprestígio da revolução, 
complementam a interpretação de outros historiadores como Furet, Ozouf, o 
próprio Agulhon e vários discípulos dos mesmos – suscitaram uma 
evocação tardia da sociologia das elites e da psicologia de massas, como se 
o pensamento europeu entre as duas guerras mundiais as tivesse esquecido 
completamente. Diante desse equilíbrio entre a reação mais ou menos gasta 
e anedótica e o ideologismo tardio do liberalismo pré-reformista, a linha de 
análise estabelecida entre Soboul e Vovelle destaca-se por sua ponderação e 
pelo senso do contexto analisado.  

A interpretação capitaneada por Furet parece pender para a seguinte 
versão ou avaliação da Revolução Francesa: sua realização mais notável 
seria algo assim como o preâmbulo ou como as bases da cultura liberal, o 
que tem sentido no contexto do individualismo liberal e do estado de 
direito, entendido este também conforme o contrato liberal. Todas as 
demais tendências da Revolução ou são submetidas a esse mero 
refinamento ideológico do liberalismo, ou são descartadas. Diversos 
atualismos acompanham essa interpretação: os clubes, as representações das 
seções, dos departamentos, as comissões, toda a organização revolucionária 
é considerada segundo os conceitos do positivismo político liberal tais 
como “grupos de pressão”, “elites culturais ou intelectuais”, “influência 
política”, etc. Assim, a originalidade da política revolucionária é avaliada 
pelo que sugere em termos de germe ou aborto do parlamentarismo liberal. 
Nessa perspectiva, o centralismo político desenvolvido pela Convenção 
para dirigir a Revolução é interpretado como mera construção burocrática 
para controlar a oposição. E se por um lado, os fatos políticos da Revolução 
são travestidos como pequenas conquistas do liberalismo que se aproxima 
ou como defeitos do despotismo, do terror e da ditadura, por outro lado, no 

                                                 
1 Cf. Pierre GAXOTE e Jean TULARD, La Révolution Française, Paris, 1975; J. TULARO, 
J. – F. FAYARD e A. FIERRO, Histoire et Dictionnaire de la Révolution Française, Paris, 
1987. Comparar a Albert SOBOUL, La Révolution Française, Paris, 1962, e à recente 
coleção de ensaios ponderados de Michel VOVELLE, La mentalité révolutionnaire, Paris, 
1985. 
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entanto, são destacadas algumas ideias, algumas atividades culturais, por 
serem consideradas teologicamente significativas, apesar de ser duvidosa a 
sua importância durante a Revolução. Assim, algumas ideias relativas à 
cidadania, atribuídas à difusão das obras de Rousseau durante a Revolução, 
acabaram sendo muito mais valorizadas do que as outras ideias de 
Rousseau, constantemente repetidas durante a Revolução, sobre a lei natural 
como principal fonte da moral, o que se opõe precisamente às convenções 
da cidadania em inúmeros conflitos de justiça e liberdade.2 Em outras 
palavras: quis-se impor a teleologia liberal de algumas ideias da Revolução 
a contrapelo das correntes mais vividas durante a Revolução.  

Essa apresentação da Revolução Francesa se entrosa perfeitamente 
com a ideologia de apoio ao capitalismo atual: reforço da noção de sistema 
impessoal como mecanismo mais justo do que a moral; confusão 
mistificadora da “sociedade civil” com o individualismo burguês e da 
proteção centralizada com a liberdade pessoal; descondicionamento da 
economia de qualquer empecilho a sua realização convencional; 
naturalização da formação convencional de elites; crença numa mescla de 
darwinismo social e sociologia política à la Pareto e Michels... Algo já 
velho na história ideológica europeia. Pelo visto, esqueceu-se de que a 
justificação de um estado de coisas, embora feita na linguagem da liberdade 
e da propriedade, não é o mesmo que a conquista dessa liberdade e dessa 
propriedade que teve de ser realizada justamente contra um “estado de 
coisas” análogo. Quer dizer, antes de opor um Condorcet a um Robespierre, 
é preciso entender o que Condorcet e Robespierre tinham em comum, e que 
contraria precisamente a necessidade de opô-los que hoje têm alguns 
neoliberais.  

As tentações atualistas, que distorcem o sentido dos movimentos 
revolucionários, são flagrantes nas novas interpretações “liberais” que 
desprestigiam a Revolução Francesa. Qualquer historiador precisa saber que 
antes de julgar ou descartar, e inclusive antes de interpretar um fato 
histórico, deve ao menos ter aprendido uma lição com o mesmo.  

                                                 
2 J. R. CENSER, “The Coming of a New Interpretation of the French Revolution?”, em 
Journal of Social History, vol. 21, nº 2, inverno de 1987. 
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Michel Pertué já disse que a versão de Furet sobre a Revolução 
Francesa3 era um estudo decepcionante e decepcionador:  

Subentende (a revolução), não através de uma concepção histórica 
distinta mas por meio de uma posição tomada de antemão, que nunca 
é explicitada mas adornada com as virtudes agressivas da novidade: 
pensar a Revolução é, neste caso, simplesmente condená-la.  

O desprestígio da devoção revolucionária não deriva apenas da 
comprovação do êxito real e da atitude popular em relação a ela; procede 
naturalmente da ideia de uma “população”, da obsessão de associar toda 
iniciativa revolucionária à embriaguez grotesca e sanguinária das massas 
para poder concluir, como Morellet:  

... os tiranos que a história já condenou e tratou com razão de animais 
ferozes, não podem ser comparados a esta besta mil vezes mais feroz 
chamada povo, monstro sem piedade cujas inúmeras cabeças a 
tomam ainda mais terrível, e que num determinado momento já foi 
encarado como um conglomerado de vis delatores, sicários devotos e 
verdugos infames.4 

Essa visão é a contrapartida da versão popular dos aristocratas 
presunçosos, indiferentes às desgraças do povo, arrogantes diante da lei, 
desafiadores perante a justiça e cheios de glórias vãs.  

Com esses dois estereótipos “dialogarão” os sans-culottes e os 
cidevants*, chegando ambas as imagens a dominar boa parte da própria 
historiografia da Revolução Francesa.  

Sade põe na boca do prelado mais cruel e libertino de sua Nouvelle 
Justine5 as seguintes palavras:  

Não imaginem que eu entenda por povo a casta designada pela 
denominação de terceiro estado; não, de forma alguma: chamo de 
povo essa classe vil e desprezível que, atirada com grosseria sobre 
nosso planeta como a escória da natureza, só pode viver à força de 
penas e suores...  

                                                 
3 Annales Historiques de la Révolution Française, nº 249, 1982. 
4 Abade MORELLET, Mémoires, Paris, 1823, vol. II, p. 31.  
* Partidários dos aristocratas. (N. da T.)  
5 D.A.F. SADE, La Nouvelle Justine, Paris, 1978, voI. II, p. 822.  
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A corrente que desprestigia a Revolução Francesa acusa de retóricas 
e vulneráveis as manifestações da religiosidade revolucionária, tratando-as 
alternadamente de pueris e manipuladoras da situação política. A resposta a 
ser dada é que, sem negar, de modo algum, a intenção política ou 
mistificadora de mais de uma cerimônia e ideia, o contexto da Revolução 
Francesa também precisa de outra interpretação: a correspondente a uma 
mentalidade que abrange tanto o iluminismo como o Romantismo, para a 
qual não se questionava a necessidade de sacralizar e assim dotar de maior 
expressividade determinados gestos da política e das relações abertamente 
definidas. Estamos falando de uma época em que o testemunho notarial 
registrava detalhadamente muitas vivências sociais e econômicas; em que a 
prece acompanhava o êxito e a desgraça, tanto de caráter “público” como 
“privado”; em que o heroísmo e a extrema miséria guiavam as ações mais 
difíceis ou desesperadas e, amiúde, a morte; em que se transmitia com a 
palavra e o gesto tudo o que incitava à vida ou a tornava mais amena em 
situações críticas como a escassez, as guerras ou as festas; em que não se 
discorria sobre modelos uniformes de comportamento para as massas, como 
aconteceria no século XX; em que o cultivo da sensibilidade e dos 
sentimentos era considerado aliado natural do progresso das ciências e das 
artes quando não, como no caso dos partidários de Rousseau, do vigor da 
moral; uma época sem os critérios de realismo econômico e institucional ou 
burocrático tal como serão plenamente conhecidos no século XX; portanto, 
uma época em que a cerimonialização, o ritual e a sacralização das ideias 
não deviam ser entendidos como estando a serviço de um “realismo” ou 
concerto de interesses, mas antes como expressão direta de necessidades 
sociais (reivindicações) ou como insinuação de outros valores morais de 
convivência (como os evocados pelas democracias da antiguidade).  
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A historiografia essencial  

Apesar de tantos livros e artigos publicados sobre a questão religiosa 
durante a Revolução Francesa, a obra geral de Albert Soboul continua nos 
parecendo a mais estimulante para a reflexão sobre a relação Religião-
Revolução. Porque foi Soboul quem, mais atento ao espírito do marxismo 
do que a sua letra circunstancial, estabeleceu o papel revolucionário dos 
que mais tarde foram chamados de “padres vermelhos”, como Jacques 
Roux, dos católicos jacobinos, como Grégoire, e da religiosidade que 
Robespierre quis implantar.1 Quer dizer, apesar das colocações, aliás 
predominantes na obra de Soboul, que atribuem pouca influência decisiva 
ao mundo das ideias e das atitudes em nome de um determinado marxismo, 
é este mesmo historiador que, com singular inquietude, revela-nos como 
ninguém a importância de correntes de pensamentos que os próprios 
historiadores hostis ao marxismo não conseguem decifrar, apesar de sua 
aparente proximidade metodológica.  

O enfoque que escolhemos neste estudo e apresentação de textos 
toma difícil a sua discussão junto com outros estudos que se restringem 
mais às relações sociais das ideias, como os mais recentes de Vovelle,2 
avaliando as relações entre religião e revolução segundo manifestações 
patentes e socialmente difundidas. O terreno que escolhemos dificilmente 
poderá ser comparado a esse outro – a não ser que comparemos alguns 
detalhes ou discutamos o tempo todo as teorias gerais e o valor dos 
conceitos. A razão é simples: o que nos interessa é mais a intenção e seu 
contexto geral do que as realizações ou as relações mais evidentes. Nossa 
hipótese é seguir o caminho das exigências mútuas entre revolução e 
religião: a ação revolucionária da verdade religiosa e a cerimonialização ou 
a maior gestualidade expressiva da intenção e da ação revolucionárias. Esta 
interação entre intenções e sublimações normalmente se afasta da pista de 
fatos – em especial dos avaliados do ponto de vista quantitativo – que são 

                                                 
1 Cf. “Sur les ‘Curés Rouges’ dans la Révolution Française”, em Annales Historiques de la 
Révolution Française (AHRF), nº 249, 1982. “Introduction”, em Oeuvres de l’Abbé 
Grégoire, Nendeln, 1977. “Robespierre ou les contradictions du Jacobinisme” em AHRF, nº 
231,1978.  
2 Ver M. VOVELLE, La mentalité révolutionnaire, Paris, 1985, e o sistemático trabalho 
Religion et Révolution, Paris, 1976. 
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ao menos igualmente importantes e foram tratados pela historiografia da 
“descristianização” e do “culto” ou da “festa” revolucionária.  

Mas a escolha de nosso tema obedeceu à seguinte reflexão e 
interrogação: até que ponto e por que o cristianismo experimentou fortes 
exigências de revolução social, e a Revolução exigiu religião em suas 
expressões políticas e culturais? A Revolução Francesa suscitou tal 
pergunta. Para respondê-la, pareceu-nos mais adequada a indagação textual-
contextual do que reconstruir fatos explícitos sobre a questão, coisa muito 
difícil e sempre mais refutável, já que nem os inventários de práticas 
religiosas podem nos dizer do nível de consciência revolucionária que a elas 
pode estar associado, nem os de ações revolucionárias nos dirão do nível de 
consciência ou intenção religiosa também a elas associado.  

Se o maior incentivo historiográfico de reflexão hoje nos provém de 
Soboul, as obras de Aulard e Mathiez foram a mesma coisa no período tão 
sensível e fecundo do pensamento social francês que para situá-lo podemos 
chamar de “dreyfusiano”, em virtude do que este famoso “affaire” 
pressupôs em termos da apresentação política das ciências sociais que 
estavam sendo geradas à época.  

Aulard já destacou que enquanto por um lado a descristianização 
parecia se desenvolver sem obstáculos, atestando uma passividade religiosa 
das massas muitíssimo conhecida, por outro lado o cristianismo avançava 
na própria Revolução e consolidava-se politicamente diante do Estado e da 
Sociedade por intermédio da Constituição Civil do Clero.3  

Por detrás desse cristianismo revolucionário encontravam-se 
inicialmente o baixo clero, o catolicismo popular já envolvido com algumas 
questões sociais, como se evidencia nos Cahiers de doléances, e na 
solidariedade com o Terceiro Estado exposta de maneira contundente por 
Sieyes. Aulard chega a reconhecer que “sem os padres, a Revolução talvez 
também tivesse sido feita, porém mais tarde e de outra maneira”.  

Como contrapartida, “o patriotismo, a filosofia e a indiferença” 
desenvolveram, por sua vez, o culto à Razão, à Liberdade e ao Ser 
Supremo. O deísmo da tradição filosófica esteve presente na maioria desses 

                                                 
3 AULARD, A., Le Christianisme et la Révolution Française, Paris, 1925, pp. 26, 32, 35, 38, 
72, 92, 95, 100, 102, 115. 
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cultos, apesar de uma certa disputa com o ateísmo e o antideísmo. O 
exercício da liberdade de culto ficava confuso ao enfrentar o culto católico 
com suas tomadas de posição nos acontecimentos da Revolução. A Igreja 
foi ficando cada vez mais dizimada e confusa na medida em que rejeitava o 
curso da Revolução ou se integrava nele. Assim sucedia com os sacerdotes 
juramentados e com os refratários; a seguir, com os defensores radicais da 
justiça popular e os contrarrevolucionários, com os fiéis à Convenção 
jacobina ou com os brissotinos ou girondinos. O personagem mais firme e 
confiante em sua tarefa evangélica durante todo o período revolucionário e 
até em suas mudanças posteriores foi sem dúvida Grégoire, que nunca 
deixou de unir a fé evangélica à preocupação com a justiça e a lealdade à 
autoridade legítima.  

O estudo de Mona Ozouf4 não parece superar uma contradição que 
chega a invalidar o possível conteúdo teórico da obra: por um lado, Ozouf 
enfatiza a fragilidade das festas revolucionárias, sua “falta de 
enraizamento”; mas, por outro lado, tenta ver nos mínimos detalhes de cada 
festa o plasmar dos diferentes contextos da Revolução. Quer dizer, por um 
lado, em consonância com as novas interpretações que desprestigiam as 
ações da Revolução, frisa a fugacidade da festa ou devoção revolucionária; 
por outro lado, no entanto, pretende encontrar nela substância e caráter 
distintivo suficientes para ilustrar com perfeição os contextos históricos nos 
quais transcorre o período revolucionário.  

Em virtude desse tratamento contraditório, a relação com algumas 
ideias de Freud ou Durkheim não pode ser estabelecida como pretende 
Ozouf. Freud não discutiria tanto o aspecto transgressor da festa 
revolucionária (projeção tipicamente revolucionária), mas antes a 
importante recriação que a festa faz das impressões e reações primigênias 
do ser humano, algo que em mais de uma ocasião chega a superar a religião 
católica. E Durkheim não teria tanta obsessão pelos “meios de adesão 
coletiva” num sentido quase exclusivamente político e sim, como ele 
mesmo afirmou a respeito da Revolução Francesa, pela atribuição de 
religiosidade a um conceito de contrato social.  

                                                 
4 La fête révolutionnaire, Paris, 1976. 
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Por outro lado, a separação entre festa vivida e festa projetada se 
desvanece diante da história da festa: festa recordada, festa desejada, festa 
julgada, festas vividas na festa e não-festas também vividas na festa. Para 
captar tudo isso, parece-nos mais oportuno tentar reconstruir um contexto, 
apreciar outra sensibilidade, dispor de uma teoria da sociedade e de sua 
mudança e atentar para os principais conflitos e anelos do que efetuar uma 
reconstrução empírica imaginária, uma análise textual detalhada e uma 
“modernização” caindo em inúmeros atualismos.5 

Repetimos o que já havíamos antecipado: “Uma época compreende 
mal a outra; e uma época mesquinha interpreta mal todas as demais com sua 
própria sordidez”.6 Parece-nos que, diante da avalanche de ensaios tendendo 
a “desprestigiar” a Revolução, no extremo oposto ao “realismo”, devemos 
empreender a tarefa que mal se pode vislumbrar de, primeiro, compreender 
a luta de interesses e valores de outra época e, segundo, ligá-la à nossa 
como herdeiros e deserdados simultaneamente; respeitar outra época como 
um resultado original dos conflitos de interesses e da maneira de avaliar a 
vida e descobrir, ao mesmo tempo, a consciência que inter-relaciona todas 
as épocas, a consciência do trabalho incessante a favor de uma constante 
libertação do homem. Assim, tem muito mais sentido agora relacionar a 
Revolução Francesa e sua luta religiosa, moral e filosófica à tensão que o 
Terceiro Mundo injeta no sistema mais ocidental, tensão cheia de conteúdo 
também religioso, moral e filosófico. Mas relacionar a vida da Revolução 
Francesa ao chauvinismo político e ideológico ocidental e seu 
intelectualismo autista não tem sentido histórico algum. A Revolução 
Francesa hoje pode ser mais compreendida e pensada em muitos países da 
periferia do assim chamado mundo ocidental do que na própria Europa. 

                                                 
5 Neste sentido, não consideramos demasiado relevante para o critério aqui observado 
discussões como as do Colóquio de Clermont-Ferrand, Les Fêtes de la Révolution, Paris, 
1977. Por outro lado, foram-nos valiosas as apresentações do contexto parisiense da 
Revolução elaboradas pelos alunos de M. Reinhard: Paris pendant la Révolution, 2 v., Paris: 
Les Cours de Sorbonne. 
6 WITTGENSTEIN, L., Culture and Value, Oxford, 1980, p. 86 e (1950). 




