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Resumo 

 

O termo secularização não possui compreensão unívoca. Pelo contrário, é polissêmico. 

Inicialmente, o termo possuía o sentido jurídico de entrega forçada dos bens da Igreja ao 

Estado secular. Num momento posterior, porém, secularização passou a designar o 

florescimento da modernidade cultural e social em seu conjunto. A partir daí, valorações 

positivas e/ou negativas são oferecidas ao termo e conflitos entre as forças produtivas da 

ciência e da técnica e os poderes de contenção da religião tornam-se eminentes. 

Em face disso, tendo em vista a relevância do tema para a sociedade hodierna, bem 

como a sua discussão, nossa pesquisa, valendo-se do método analítico-bibliográfico, visa 

estudar a compreensão do termo secularização e sua evolução no bojo da pesquisa social. 

Posteriormente, o referido estudo procura fazer algumas inflexões a partir da experiência de fé 

(religião).  

 A compreensão que encontra grande aceitação e é fortemente difusa na 

contemporaneidade aponta para o fato de que vivemos em uma sociedade amplamente 

dessacralizada, onde a religião já não é mais o centro estruturador da ordem social. A arte e a 

cultura contemporânea não expressam conteúdos de feição sacral. Os valores e as normas que 

orientam nosso comportamento distanciam-se de qualquer referência ao religioso. Dentro 

desse contexto, os diversos domínios da vida social são regidos por regras próprias, sem 

qualquer ligação com princípios de fundamentação religiosa. A secularização é, portanto, 

ligada a uma perspectiva que entende a religião na modernidade sempre na esfera privada das 

consciências individuais e não como elemento estruturador da esfera pública. 

 Nesse sentido, as relações Estado-Religião têm sido regidas pelo princípio da laicidade 

do Estado. Entretanto, a propalada perspectiva do Estado em assumir uma postura de 
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neutralidade religiosa se dá mediante a redução da influência social da religião e o 

desconhecimento dos valores de cunho religioso. Esta posição parece-nos equivocada, pois, 

na medida em que o Estado tenta sobrepor-se às valorações religiosas que são constitutivas da 

esfera social, ele automaticamente associa-se a uma posição ideológica que não é neutra e 

tende a certa ditadura da racionalidade científica. O perigo que está implícito nesta negação 

do aspecto religioso é o de considerar o ser humano não de forma integral, uma vez que o 

universo simbólico lhe é constitutivo. 

 

 


