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“O colectivismo político não é somente uma  

manifestação política e moral; é a sua componente religiosa 

 que me parece muito mais importante.” (VOEGELIN, 2002, p. 20). 



 

 

RESUMO 

 

A proposta deste estudo é abordar de forma teórica o pensamento do filósofo e cientista político, 

germano-americano, Eric Voegelin (1901-1985), buscando compreender a relação que 

promove entre o gnosticismo e a modernidade, tendo como foco sua afirmação de que o 

gnosticismo é o fundamento da modernidade. Para esta pesquisa, são utilizados como base 

teórica fundamental dois conceitos de sua teoria: religiões políticas e gnosticismo. Divide-se o 

trabalho em uma introdução ao tema e três capítulos, seguidos da conclusão. Na introdução, se 

aborda o contexto histórico-político que fornece o estofo para o surgimento da modernidade e 

movimentos totalitários; com a biografia do autor, busca-se elementos essenciais para a 

compreensão de sua posição de combate irrestrito às ideologias, principalmente ao nacional-

socialismo alemão e socialismo stalinista. A partir da crítica ao movimento positivista, que 

considera a ciência natural e seus métodos o modo por excelência de apreensão da realidade, 

Voegelin demonstra que a dimensão simbólica, espiritual e transcendente do ser fica relegada 

a uma posição inferior, inexistente ou banalizada, causando uma deformação da verdade, que 

pode se manifestar em dogmas ou doutrinas ideológicas. No segundo capítulo, introduz-se sua 

noção de que o gnosticismo é o fundamento da sociedade moderna, na medida em que a 

insatisfação com a ordem corrente, a crença e desejo de mudança do indivíduo por meio do 

conhecimento, se firmam como contrários ao desenvolvimento do ser, apontando uma 

tendência nos movimentos ideológicos modernos à imanentização da escatologia cristã. No 

terceiro capítulo, apresentam-se as principais discussões a respeito dos limites e alcances de sua 

teoria, sua aproximação com uma filosofia da consciência e as possibilidades de utilizá-la para 

a compreensão dos fenômenos totalitários na atualidade, vistos como uma doença 

pneumopatológica. Concluiu-se que Voegelin, categórico ao apontar para a necessidade de uma 

nova abordagem para a ciência social e política, evidenciou uma estrutura religiosa nos 

movimentos modernos, ditos seculares; o conceito de gnosticismo como fundamento da 

modernidade, apesar de revisto pelo próprio autor e ainda fomentar controvérsias, pode ser um 

ponto de partida para estudos complementares, uma vez que enfatiza a necessidade de 

ampliação da consciência para a restauração da ordem social e política, e de incluir o aspecto 

transcendente do ser, que se expressa em seus símbolos e em suas experiências religiosas ao 

longo da história, para a compreensão da modernidade. 

Palavras-chave: Eric Voegelin. Modernidade. Gnosticismo. Totalitarismo. Transcendência. 



 

 

ABSTRACT 

 

The proposal of this study is to theoretically address the thinking of the German-American 

philosopher and political scientist Eric Voegelin (1901-1985). Focusing on his assertion that 

Gnosticism is the foundation of modernity, this study seeks to understand the relationship 

between Gnosticism and modernity. Two concepts in his theory will be used as the fundamental 

theoretical basis for this research: political religions and Gnosticism. The work is divided into 

an introduction to the theme, followed by three chapters and the conclusion. The introduction 

addresses the historical-political context that provides the base for the emergence of modernity 

and totalitarian movements. While the biography of the author is used to search for essential 

elements to understand his position of unrestricted combat to ideologies, particularly in relation 

to German national-socialism and Stalinist socialism. Voegelin demonstrates that the symbolic, 

spiritual and transcendent dimension of the being is relegated to an inferior, non-existent or 

trivialized position from the critique of the positivist movement. This movement regards natural 

science and its methods as par excellence apprehension of reality, causing a deformation of the 

truth, which may manifest itself in ideological dogmas or doctrines. The second chapter 

introduces his notion that Gnosticism is the foundation of modern society; insofar as 

dissatisfaction with the current order, the belief and desire to change the individual 

through knowledge, stand as contrary to the development of being. This points to a trend in 

modern ideological movements to the immanentization of Christian eschatology. In the third 

chapter, we present the main discussions about the limits and scope of his theory and his 

approach to a philosophy of Consciousness. This chapter also considers the possibilities of 

using it for the comprehension of totalitarian phenomena nowadays, seen by Voegelin as a 

pneumopathological disease. It was concluded that Voegelin, categorical in pointing to the 

need for a new approach to social and political science, evidenced a religious structure in 

modern, secular movements. The concept of Gnosticism as the foundation of modernity, though 

revised by the author himself and still today fomenting controversy, can thus be a starting point 

for further studies since it emphasizes the need to expand consciousness for the restoration of 

social and political order. It also includes the transcendent aspect of being, expressed in its 

symbols and in its religious experiences throughout history, further contributing to the 

understanding of modernity. 

Keywords: Eric Voegelin. Modernity. Gnosticism. Totalitarianism. Transcendence. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A pesquisa desenvolvida neste trabalho é de natureza teórica, e tem como objeto a 

relação entre o gnosticismo e a modernidade, à luz da afirmativa do filósofo e cientista político, 

germano-americano, Eric Voegelin (1901-1985), de que o gnosticismo é o fundamento da 

modernidade. Os conceitos utilizados por Voegelin, religiões políticas e gnosticismo, formam 

a base teórica para este estudo. Tais conceitos evidenciam que diante dos desafios e legados da 

modernidade, em especial no que diz respeito à compreensão dos movimentos totalitários e 

ideologias políticas do século XX, ainda há muito que se pesquisar, particularmente por sua 

complexidade.  

 Profissionais de várias áreas, a partir de epistemologias e metodologias próprias, como 

psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, filósofos, cientistas políticos, buscaram e 

ainda procuram respostas para tamanha prevalência do mal que se viu, em proporção 

assustadora, na história da humanidade diante dos totalitarismos, principalmente o nacional-

socialismo (1933 a 1945) na Alemanha e o socialismo stalinista (1924 a 1953) na antiga URSS. 

 Há muitos mistérios envolvendo o nazismo em especial, e a extensão dos atos cometidos 

contra a humanidade é discutida ainda nos dias de hoje, principalmente pela preocupação de 

que possa haver o retorno de movimentos políticos de cunho semelhante. 

 Especulações atuais postulam o lado do Misticismo Nazi1, de doutrinas ocultas seguidas 

pelo braço direito de Hitler, Himmler, como pano de fundo do movimento, influenciando a 

ideologia de raça e extermínio dos judeus, enquanto o próprio Hitler se perceberia como a 

encarnação do deus germânico, que levaria seu povo à glória. Há também documentários sobre 

uma possível fuga de Hitler para a Argentina, fraudando a própria morte2, e a existência de 

grupos nazistas atuantes naquele país. Verdade ou não, o fato é que existem grupos que se 

denominam neonazistas, conforme Noronha (2016)3, em várias partes do mundo, como nos 

Estados Unidos da América, o National Alliance, fundado em 1974; na Inglaterra, o National 

Front, fundado em 1967, e mesmo na Alemanha, o NPD - Nationaldemokratische Partei 

Deutschlands, fundado em 1964, que se organizam em partidos políticos, com atitudes anti-

raciais, radicais e extremistas baseadas no movimento original de 1930. Alguns grupos não 

partidários se manifestam pela internet: Stormfront (fundado nos anos 1990), Aryan Resistance 

                                                           
1 No canal de TV aberta, History Channel, há o documentário “As Doutrinas Nazistas”, e outros documentários a 

respeito de Hitler e do nazismo. (HISTORY CHANNEL, 2017a).  
2 Uma série de documentários de nome “Caçando Hitler”. (HISTORY CHANNEL, 2017b). 
3 Ver Noronha (19 ago. 2016), em reportagem que recebeu assessoria de cientistas sociais da UNICAMP, PUC-

SP e PUC- RS. 
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(fundado nos anos 1980) e Aryan Nations White (fundado nos anos 1970), todos esses em solo 

americano.  

 Na atualidade, as intolerâncias, os fanatismos, os desequilíbrios percebidos nas 

manifestações de grupos ou mesmo de pessoas isoladas, que soam semelhantes ao que se 

pensou estar no passado, fazem com que seja relembrado esse momento histórico com um olhar 

atento, em busca de encontrar o que há de novo em tudo isso, ou se será possível uma volta à 

condição que gerou o holocausto; ou mesmo como a religião, ou sua falta, podem ou não estar 

envolvidas nesse processo. Essas questões ainda requerem respostas, e há um número 

expressivo de pesquisadores que exaustivamente dedicaram sua vida ao trabalho de estudo dos 

totalitarismos, na tentativa de compreensão da catástrofe que se abateu sobre a humanidade, 

com um olhar mais amplo, do ponto de vista científico.  

 Dentre esses, o nome que se destaca como uma das figuras mais conhecidas foi o da 

cientista política, alemã-judia, Hannah Arendt (1906-1975)4, com seu famoso livro Origens do 

Totalitarismo. No entanto, o filósofo e cientista político germano-americano que começa a ser 

mais discutido no cenário acadêmico brasileiro, Eric Voegelin (1901-1985), deixou uma 

instigante e volumosa contribuição ao tema dos estudos sobre ideologias e fenômenos 

totalitários, merecendo, por isso, mais atenção.   

Autor de uma vasta obra, não se pretende esgotar neste estudo todos os pontos abordados 

em sua teoria, uma vez que seria tarefa para um trabalho posterior, de maior monta. Do mesmo 

modo, a profundidade do conhecimento filosófico e a complexidade de sua pesquisa causam 

um forte impacto no leitor não afeito ao tema. É este o caso, neste trabalho, pois a autora vem 

da área da Psicologia junguiana, tendo se tornado, portanto, um desafio a mais diante de tal 

empreitada.  No entanto, a contribuição de Voegelin ao tema dos totalitarismos é provocante, 

na medida em que promove uma relação entre o gnosticismo e a modernidade, destacando as 

deformações dos símbolos formadores do ser, enfatizando a restauração da ordem a partir da 

consciência individual. O que se buscará então, apesar dos limites encontrados, é compreender 

de que modo o autor pensa a modernidade e os horrores que a humanidade viu surgir com tais 

regimes políticos, com vistas em alcançar uma posterior compreensão dos movimentos de 

intolerâncias político-religiosas da atualidade, uma vez que a resposta de Voegelin para a ordem 

da sociedade encontra-se na integração do fundamento transcendente à consciência.  

                                                           
4 Não será foco desta pesquisa adentrar o universo de Arendt. No capítulo 3, apenas será mencionada a revisão 

feita por Voegelin do livro Origens do Totalitarismo. 
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Outro fator relevante é que embora o tema do gnosticismo tenha sido alvo de críticas 

nas últimas décadas, voltou à cena cristã recente, haja vista a Carta Placuit Deo aos Bispos da 

Igreja católica sobre alguns aspectos da salvação cristã5 do dia 22 de fevereiro de 2018. 

Nessa Carta, que traz à memória a fala de Voegelin sobre as distorções e afastamento 

da alma no contato com Deus, a Congregação para a Doutrina da Fé, com permissão do Papa 

Francisco, no item II: O impacto das transformações culturais de hoje sobre o significado da 

salvação cristã, subitem 3, discorre sobre a existência de dois desvios do ser humano6 em 

relação a Deus que estão se manifestando à semelhança das heresias antigas, sendo um deles 

um neognosticismo:  

 

3. O Santo Padre Francisco, no seu magistério ordinário, referiu-se muitas vezes a 

duas tendências que representam os dois desvios antes mencionados, e que se 

assemelham em alguns aspectos a duas antigas heresias, isto é, o pelagianismo e o 

gnosticismo. Prolifera em nossos tempos um neo-pelagianismo em que o homem, 

radicalmente autônomo, pretende salvar-se a si mesmo sem reconhecer que ele 

depende, no mais profundo do seu ser, de Deus e dos outros. A salvação é então 

confiada às forças do indivíduo ou a estruturas meramente humanas, incapazes de 

acolher a novidade do Espírito de Deus. Um certo neo-gnosticismo, por outro lado, 

apresenta uma salvação meramente interior, fechada no subjetivismo. Essa consiste 

no elevar-se «com o intelecto para além da carne de Jesus rumo aos mistérios da 

divindade desconhecida». Pretende-se, assim, libertar a pessoa do corpo e do mundo 

material, nos quais não se descobrem mais os vestígios da mão providente do Criador, 

mas se vê apenas uma realidade privada de significado, estranha à identidade última 

da pessoa e manipulável segundo os interesses do homem. Por outro lado, é claro que 

a comparação com as heresias pelagiana e gnóstica pretende somente evocar traços 

gerais comuns, sem entrar, nem fazer juízos, sobre a natureza destes erros antigos. De 

fato, a diferença entre o contexto histórico secularizado de hoje e o contexto dos 

primeiros séculos cristãos, nos quais estas heresias nasceram, é grande. Todavia, 

enquanto o gnosticismo e o pelagianismo representam perigos perenes de 

equívocos da fé bíblica, é possível encontrar uma certa familiaridade com os 

movimentos de hoje apenas referidos acima. (SANTA SÉ, 2018, grifo nosso). 

 

É no mínimo interessante notar a semelhança da preocupação diante de tendências de 

prevalência de um gnosticismo na atualidade, expressa no documento supracitado, com a 

pesquisa inicial de Voegelin, iniciada em 1952 com a publicação de A Nova Ciência da Política, 

centrada nas ideias de Hans Jonas sobre o gnosticismo que seriam lançadas em seu livro The 

Gnostic Religion de 1958, afirmações estas que guardam distância de quase um terço de século. 

Esse período também viu serem descobertos os evangelhos gnósticos de Nag Hamady, que 

trouxeram algumas luzes ao tema, ainda intrigante, e não concludente, no entanto. 

                                                           
5 “O Sumo Pontífice Francisco, no dia 16 de fevereiro de 2018, aprovou esta Carta, decidida na Sessão Plenária 

desta Congregação no dia 24 de janeiro de 2018, e ordenou a publicação.” (SANTA SÉ, 2018). 
6 Note-se que nas obras pesquisadas usa-se o termo “o homem” para referir-se ao ser humano, como era de uso em 

épocas anteriores. Optou-se por substituí-lo por “ser humano”, a não ser nas citações, mantidas no original. 
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Procedendo, pois, à apresentação deste trabalho, escolheu-se fazer uma pesquisa 

bibliográfica na obra do autor em busca dos elementos que justifiquem sua afirmação de que o 

gnosticismo é o fundamento da modernidade, partindo-se dessa introdução. 

No primeiro capítulo, apresenta-se o contexto histórico-político das raízes da 

modernidade: a religião, a secularização, a ideia de que a religião iria desaparecer, o 

positivismo, a recusa do transcendente, configurando um terreno que para Voegelin propiciou 

o surgimento do que ele considera as “distorções” da realidade – as ideologias. A seguir, o 

filósofo político será apresentado por meio de dados de sua biografia, uma vez que são 

relevantes para a compreensão de suas teorias, ao tomar para si a tarefa de investigar as origens 

profundas das ideologias políticas do seu tempo. Seu projeto foi sendo delineado com críticas 

contundentes às ideologias, em especial o nacional-socialismo alemão e o socialismo stalinista. 

Na sequência, uma compreensão dos temas que constituem o leitmotif da obra de Voegelin: o 

ser, o símbolo, e o olhar sobre a ordem e a desordem. 

 No segundo capítulo, os conceitos religiões políticas e gnosticismo, foco desta pesquisa, 

são trazidos como base teórica fundamental. Pesquisando-se mais enfaticamente em seus livros 

Religiões Políticas (2002), A Nova Ciência da Política (1982), nos dois ensaios de Science, 

Politics and Gnosticism (2000), Reflexões Autobiográficas (2015a) e Anamnese (2009), 

percebe-se que Voegelin fez uma busca pelos símbolos na história, visando recuperar as 

experiências formadoras que lhes deram origem. Rastreou a mais remota religião política 

organizada conhecida, a do Egito e seu culto ao deus Sol por Akhenaton. Segue pelo 

rompimento da concepção agostiniana da sociedade cristã pelo abade cisterciense Joaquim de 

Fiore (ca.1130 - 1202), que aplica “o símbolo da Trindade ao curso da história” (VOEGELIN, 

1987, p. 87), chegando até a modernidade. 

 Na sequência, no terceiro capítulo são abordados os limites e/ou revisão da ideia de 

gnosticismo por Voegelin, e também a partir de críticas de alguns autores; demonstra-se sua 

aproximação de uma filosofia da consciência, e avalia-se a possibilidade de aplicação de sua 

teoria aos movimentos contemporâneos. Segundo Sandoz (2010, p. 25), o pensamento de Eric 

Voegelin levou a “uma revolução na filosofia e na ciência política”, uma vez que buscou a 

compreensão dos movimentos políticos modernos, tendo em vista a investigação sobre a 

realidade política e a modernidade em um plano mais profundo do ser e sua relação com a 

religião. Voegelin procurou recuperar a compreensão da filosofia platônica, primeira a abordar 

a ciência política, como possibilidade de se constituir uma restauração da ciência da política, 

em oposição ao que ele denomina serem as distorções epistemológicas e um processo de uma 

doença espiritual, pneumopatológica, iniciados por esses movimentos ideológicos modernos.  
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 Por fim, a conclusão firma-se na percepção do autor de que os movimentos ideológicos 

modernos refletem uma tendência à imanentização da escatologia cristã e ao salvacionismo, 

refletindo uma doença pneumopatológica, ou doença do espírito, percepção esta que, em 

resposta à hipótese deste trabalho, pode contribuir para o clima de intolerâncias políticas e 

religiosas da atualidade, o que instiga a que se busque um estudo mais amplo sobre o fenômeno. 

Apesar de não ter sido o foco deste trabalho, percebe-se também que a teoria de Voegelin 

propicia o diálogo com alguns conceitos da Psicologia Analítica, que possivelmente podem 

contribuir, em estudo futuro, para uma ampliação da abordagem voegeliniana. Além do mais, 

nota-se que o referido tema tem sido explorado com mais frequência no âmbito das Ciências 

Sociais e Políticas, mas mostra-se extremamente atual e pertinente aos estudos das Ciências da 

Religião, campo que permite a investigação da religião e suas interfaces com o viés histórico, 

político, filosófico e psicológico, dentre outros, possivelmente abrindo novas perspectivas à 

compreensão dos movimentos totalitários e sua repercussão no mundo contemporâneo. 
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1 O CONTEXTO HISTÓRICO-POLÍTICO DOS MOVIMENTOS TOTALITÁRIOS 

MODERNOS E O FILÓSOFO CIENTISTA 

 

Nesse capítulo é apresentado um panorama do contexto histórico e político que alguns 

autores, e em específico Voegelin, perceberam ter propiciado o surgimento dos movimentos 

totalitários e as ideologias políticas na modernidade, abordando o processo de secularização, 

suas raízes, seu reflexo nas relações sociais e políticas, com suas consequências na 

modernidade. Também é palco da biografia do autor, alemão radicado nos Estados Unidos em 

1938 após a ascensão de Adolf Hitler ao poder, por se posicionar contrariamente ao regime 

político então nascente, o nacional-socialismo. A relevância do autor escolhido se evidencia 

por meio de vários fatos marcantes em sua biografia que atestam sua insatisfação diante desses 

movimentos políticos em seu país de origem, culminando em sua estreita ligação com o estudo 

dos movimentos totalitários como tentativa de compreensão, de forma ampla e consciente, dos 

seus elementos fundantes. A elucidação dos conceitos de “ser”, “símbolo”, “ordem”, 

“desordem”, ajudam a seguir o trajeto trilhado pelo filósofo.  

   

1.1 Contexto das ideologias políticas e totalitarismos modernos 

  

 A palavra “moderno” traz em si atualmente uma série de significados que promovem 

alguma confusão, expandido que foi seu significado de forma a necessitar de adjetivos, 

principalmente quando surgem as palavras “pré-moderno” e “pós-moderno”, em uma tentativa 

de categorizar historicamente um período. Aparentemente é como se procurassem “delimitar 

um inequívoco território cognitivo, familiar a todos os ouvintes ou leitores.” (McALLISTER, 

2017, p. 34), que, no entanto, deixa uma margem de dúvidas sobre sua utilização. 

Os filósofos buscaram chamar essa categoria histórica de “moderna”, ao tentarem 

pensar uma diferenciação entre períodos históricos do presente em relação à era antiga e era 

medieval, apesar da dificuldade em situar as fronteiras daquilo que é considerado um processo, 

ao longo do qual os pensadores da época iluminista foram cada vez mais confiando na 

capacidade humana do conhecimento. 

A partir do Renascimento, procedeu-se a um contestar de crenças, principalmente da 

“interpretação cristã da realidade”, que culminou no Iluminismo, ou Século das Luzes, surgido 

na Europa do século XVII e XVIII. Caldeira e Rodrigues (2014) enfatizam o papel das tradições 



24 

 

religiosas ao demarcarem um tipo de visão de mundo que passou a ser dominante com o 

Iluminismo: 

 

Na história do mundo ocidental, o surgimento da Modernidade significou uma 

marcante mudança na maneira pela qual as pessoas viviam e pensavam. Até então, as 

tradições religiosas detinham o papel fundamental de fornecer as visões de mundo 

legitimadoras de sentido para o mundo. Com a modernidade ocorre um processo de 

secularização ou dessacralização do mundo, ou seja, a substituição do pensamento 

religioso por um pensamento racional iluminista. (CALDEIRA; RODRIGUES, 2014, 

p. 3). 

  

Pautando-se nas ideias de progresso, “a confiança iluminista assentava-se sobre a fé na 

capacidade da razão de revelar mistérios há muito envoltos em superstições” (McALLISTER, 

2017, p. 34), considerando-se o período medieval como a “Idade das Trevas”.  

A concepção de uma luta entre a luz e as trevas, como percebida pelos teólogos, podia 

ser vista na perspectiva iluminista como a luz sendo o conhecimento, e as trevas a ignorância; 

no entanto, isso implica na mesma visão de mundo. Para Gray (2008, p. 44) os “filósofos do 

Iluminismo pretendiam suplantar o cristianismo, mas só poderiam fazê-lo se se mostrassem 

capazes de atender às esperanças por eles geradas.” As “expectativas escatológicas” cristãs que 

fomentavam suas promessas de salvação foram “herdadas por seus sucessores seculares”, que 

ao invés da promessa da “vida no além”, “oferecem a perspectiva da salvação no futuro – e 

mesmo desastrosamente, num futuro próximo.” (GRAY, 2008, p. 48-49). 

Para a compreensão da modernidade, Voegelin (2012b, p. 125-127) pensou ser 

importante pesquisar um “contexto de sentimentos e atitudes que determinam a ascensão e a 

queda das evocações”, mais tarde referidas como símbolos, que permearam os séculos XII e 

XIII. Em conformidade ao autor, Böckenförde (apud CALDEIRA; RODRIGUES, 2014, p. 7-

8), situa o início do processo de secularização com “a conhecida Luta das Investiduras (1057-

1122), quando se fundamenta a antiga unidade político-religiosa da orbis christianus, e nasce a 

distinção e separação entre espiritual e mundano que até o momento é um tema fundamental da 

história europeia.”. A partir das “proposições que tratam da autoridade, competência e poderes 

do papa”, o próprio cristianismo acaba por influenciar na ascensão da modernidade. 

 Além disso, Voegelin (2017a, p. 41) propõe um olhar em direção ao século XVIII, ou o 

século do Iluminismo e da Revolução, uma vez que trouxe a atenção para “complexos políticos 

e intelectuais obviamente importantes”. Outro nome dado a este período é a Idade da Razão, e 

todas essas denominações indicam uma característica fundamental desse século: o sentimento 

de que uma era estava findando, e estava “sendo inaugurada uma nova era da civilização 

ocidental”. No entanto, os nomes Razão, Revolução e Iluminismo não abarcam de modo 
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adequado os sentimentos e ideias em torno deste período; portanto, Voegelin se referiu a ele 

como o de “uma nova consciência de época”.  

Essa consciência de época, segundo o autor, não é algo realmente novo. Já tendo surgido 

no século XIII como um “primeiro movimento de forças intramundanas”, quando do “apogeu 

da Cristandade imperial”, recebeu o nome de “A Estrutura do Saeculum”, e visava “rearticular 

a estrutura da era cristã” (VOEGELIN, 2017a, p. 42). Para Voegelin, houve uma continuidade 

entre o que se iniciou com esse primeiro movimento, que se tornou no Iluminismo, no século 

XIII, e as ideias “milenaristas nacional-socialistas e comunistas” da modernidade. 

 O que o fez diferenciado em sua manifestação mais recente, foi que o movimento teve 

“maior intensidade”, “maior abrangência” e “ampla eficácia social”, levando à “ruptura com 

sentimentos medievais”, preparando o terreno para “novos tipos de movimentos políticos 

cismáticos”, como os “movimentos de massa nacionais e supranacionais” (VOEGELIN, 2017a, 

p. 42). 

 A questão central percebida por Voegelin, se impondo no século XIII e que se estendeu 

ao século XVIII, foi essa “rearticulação da era cristã”. O filósofo se referiu ao movimento de 

“forças intramundanas” que já se faziam presentes desde a nova caracterologia de João de 

Salisbury7 (1115-1180), em seu Policraticus (O estadista), de 1159, um primeiro “tratado 

político sistemático medieval”, que pode ser considerado uma “summa pré-tomista da teoria 

política medieval”. (VOEGELIN, 2012b, p. 131). Ao lado deste, considera as mudanças 

promovidas pelo “espiritualismo de São Francisco de Assis”; também as decorrentes do 

“pathos do governo de Frederico II”; da “fé intelectual de Sigério de Brabante”; e da ideia de 

uma “ordem de ação intramundana desenvolvida pelos advogados lombardos” (VOEGELIN, 

2017a, p. 42), culminando na “especulação de uma nova era” por Joaquim de Fiore: 

 

a) Salisbury apresenta um símbolo de comunidade, na qual circunscreve uma metáfora 

orgânica do governo como um corpo, em que a cada parte corresponde um elemento da 

sociedade: os pés representariam os trabalhadores; as mãos seriam os combatentes; a 

barriga, a administração ou fazenda; o coração seria o conselho; a cabeça seria o príncipe; 

e a alma, a Igreja, havendo a necessidade de que todas funcionem adequadamente para 

propiciar a harmonia do todo. No entanto, para Voegelin (2012b), o importante a salientar 

é que esse autor reafirmou a doutrina romano-cristã e retomou os dois tipos vistos em 

Agostinho, para a descrição do ser humano no mundo: um do tipo amor Dei sai de cena, 

                                                           
7 Filósofo e autor inglês, nascido em Salisbury, Wiltshire. Tornou-se bispo de uma das escolas filosóficas e 

teológicas mais importantes da Idade Média: a da Catedral de Chartres, na França.  
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enquanto o “tipo amor sui, se torna o caráter normal no campo da política”. Ou seja, as 

“categorias romano-cristãs foram reutilizadas para descrever uma estrutura 

intramundana” isenta do contexto da metafísica, na qual a novidade é a investigação do 

“homem no estado político”, que tem o “direito e dever de avaliar o governante.” 

(VOEGELIN, 2012b, p. 132;133; 145). A teoria do “tiranicídio”, de Salisbury, se coloca 

na percepção de que há a possibilidade de haver um tirano em cada governante, e este 

pode ser eliminado. Por orgulho ou ignorância, o ser humano se pensa semelhante a Deus: 

se esse ser pensa que é livre para tudo e, portanto, governa a seu modo achando que pode 

agir impunemente, é como se quisesse assemelhar-se a Deus; em consequência, pode ser 

julgado pelos indivíduos da sociedade e ser deposto com justiça: a sentença de morte; 

b) em São Francisco de Assis (1182-1226) e seu espiritualismo, Voegelin (2012b, p. 165) 

também apontou o uso dos símbolos cristãos de forma intramundana: “O Cristo de São 

Francisco é o Cristo intramundano dos pobres; não é mais o cabeça do corpus mysticum 

da humanidade”. O leigo, a pessoa comum, tem seu lugar em “um reino de Deus que é 

deste mundo”. O mundo se tornou dividido, quando “Cristo deixa de ser a cabeça do corpo 

diferenciado da cristandade”, e isso favoreceu a percepção do processo de desintegração 

do sacrum imperium;  

c) o Imperador romano-germânico Frederico II (1194-1250), considerado o Anticristo pelo 

Papa Gregório IX, incorporou a lei de Deus na sua própria pessoa, “e estabelecia mais 

uma vez o dirigente como o nomos empsychos [ou lei viva] fora da ordem carismática do 

corpo místico.” (VOEGELIN, 2012b, p. 166); 

d) Sigério de Brabante (ca. 1235-ca. 1286), filósofo averroísta, para Voegelin (2012b, p. 

213; 238) “um heterodoxo, mas não um renegado”, enfrenta o desafio de tentar conciliar 

a doutrina cristã e “suas próprias posições filosóficas, entre a fé e a razão”, sem, no 

entanto, buscar uma “harmonização ou descartar uma ou outra como inválida.”. Situou 

nessa “fé intelectual” “as raízes da atitude que mais tarde se ramificará em duas: de um 

lado, a reforma social; do outro, a prontidão devastadora dos intelectuais para organizar o 

mundo – uma prontidão que é hoje considerada construtiva.” (VOEGELIN, 2012b, p. 

231). Essa “prontidão devastadora”, para Voegelin (2012b, p. 231, nota 31) estava 

presente no “ativismo liberal, nazifascista e comunista de meados do século XX”;  

e) sobre os advogados lombardos, Voegelin (2012b, p. 187) considerou que houve uma 

“revitalização do estudo do direito romano”, e com esse movimento, houve o 

“desenvolvimento de uma ciência jurídica na escola de Bolonha”, proporcionando uma 



27 

 

abordagem jurídica com método “casuístico, racional, sistemático e, em suma, 

‘intramundano’.” (VOEGELIN, 2012b, p. 26); 

f) na sequência histórica, Voegelin vê em Joaquim de Fiore8 um “clímax” das forças 

intramundanas “como sintoma de uma nova era”, principalmente por sua ideia do Terceiro 

Reinado do Espírito, que viria a se realizar após o Reinado do Pai e o do Filho.  

   Esses são momentos marcantes que Voegelin considerou como símbolos dentro do 

processo de ação de forças intramundanas que propiciaram uma nova consciência de época. No 

entanto, também outro conjunto de fatores está envolvido na tendência à nova ordem:  

O colapso da Igreja como a instituição universal da humanidade cristã, a pluralidade 

de estados soberanos como as unidades políticas últimas, o descobrimento do Novo 

Mundo e a maior familiaridade com civilizações asiáticas, a ideia de uma natureza 

não cristã do homem como o fundamento da especulação sobre o direito e a ética, o 

demonismo das comunidades nacionais paroquiais, e a ideia das paixões como forças 

motivadoras dos homens. (VOEGELIN, 2017a, p. 45). 

  

 Para Voegelin (2017a), apenas após 1700 é que se vai percebendo, após a ocorrência de 

todos esses aspectos citados, que um novo tempo se impunha, e que trazia consigo o desafio de 

fornecer novos significados que pudessem “substituir o sentido perdido da existência cristã” 

(VOEGELIN, 2017a, p. 45).  

  Com a emergência da modernidade, muda também a relação da pessoa com o fenômeno 

religioso. A partir da Idade Média havia a crença de que a história estava “chegando a um fim 

e um novo mundo surgiria” (GRAY, 2008, p. 12). Essa perspectiva do “limiar de uma nova 

era” estava fundada, na verdade, nas “crenças apocalípticas”9 do início do Cristianismo, comuns 

também ao Judaísmo e Islamismo, que preconizavam o fim de um tempo de lutas em que se 

derrotaria os males do mundo. Nos dois últimos séculos, conforme Gray (2008), ao mesmo 

tempo em que se percebeu uma “dissolução” do Cristianismo, percebeu-se uma “ascensão da 

moderna religião política”, diante de um longo processo de cada vez mais valorização da 

ciência. A crença em um fim dos tempos tomou uma “roupagem da ciência social”. E os 

“projetos utópicos”, embora “estruturados em termos seculares que negavam a verdade da 

religião, constituíam de fato veículos para os mitos religiosos”. (GRAY, 2008, p. 11-12).  

                                                           
8 Gioacchino da Fiore, ou Joaquim de Flora, (ca.1132-1202). Filósofo místico, foi um abade da Ordem 

Cisterciense, ordem religiosa monástica católica, beneditina reformada. O tema será melhor abordado no 

capítulo 2 deste trabalho. Como referência para esse estudo, ver também DE LUBAC, 2011. 
9 O termo grego apokálypsis, formado por apo (afastar, extrair) e kalýpto (cobrir, ocultar, velar, esconder) toma o 

sentido de “revelação” em sua etimologia, e foi mais tarde associado à vinda de uma catástrofe final. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_religiosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monaquismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
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 Portanto, segundo Gray (2008), os projetos utópicos acabaram por reproduzir, de forma 

secularizada, movimentos revolucionários cristãos, ou seja, a secularização das sociedades 

modernas promoveu que o transcendente se tornasse imanente. McAllister (2017) retrata o 

panorama que se estendeu, fazendo menção à expressão de Max Weber10, “desencantamento 

do mundo” para dizer de um novo mundo da razão: “o mundo moderno é desencantador. Os 

deuses partiram, levando consigo todo o mistério. É impossível não se perguntar quanto a 

desmistificação do cosmo não representa a duradoura aspiração dos homens a se tornarem 

deuses.”. (McALLISTER, 2017, p. 23). 

Voegelin (1982, p. 18) situa a época positivista, principalmente na segunda metade do 

século XIX, como responsável pela destruição dos princípios da ciência política. Essa 

destruição ocorre em consequência de duas premissas: a de que todas as ciências deveriam se 

utilizar dos métodos “inerentemente virtuosos” das ciências matemáticas; e a de que os métodos 

das ciências naturais se constituíam nos critérios para pertencer à ciência. Ou seja, qualquer 

estudo da realidade que se pretendesse efetuar só seria considerado científico se usasse os 

métodos das ciências naturais. Ao subordinar “a pertinência teórica ao método”, há a perversão 

do significado de ciência. Com isso, desconsiderava-se que “a ciência é a busca da verdade com 

respeito aos vários domínios da existência.” (VOEGELIN, 1982, p. 19). Para Voegelin, houve 

uma prevalência de uma fascinação pelo poder por essa “nova ciência”: 

 

É tão avassaladora que eclipsa uma consciência dos problemas elementares da 

existência humana. A ciência torna-se um ídolo que curará magicamente os males da 

existência e transformará a natureza do homem. Esta obsessão humanamente 

destrutiva vai ser encontrada não apenas nos movimentos totalitários no sentido mais 

estreito. Encontramo-la da mesma maneira nos assim chamados movimentos liberais 

ou progressistas. Aqui assume a forma de crença de que as calamidades mais óbvias 

que acompanham a era da ciência podem ser curadas por mais ciência.  (VOEGELIN, 

2017a, p. 251-252). 

  

Com o “entrelaçamento entre a ciência e o poder social” ocorreu um “cisma 

civilizacional” em relação à tradição espiritual e intelectual, desde o século XVIII, que só seria 

percebido por Schelling11 (1775-1854), considerado por Voegelin (2017b, p. 241) como “um 

dos maiores filósofos de todos os tempos.”: “a filosofia da história de Hegel ainda tem as marcas 

do Iluminismo à medida que a Ideia chegou a seu máximo autoentendimento reflexivo no 

                                                           
10 O jurista e economista alemão Karl Emil Maximilian Weber (1864-1920), considerado um dos importantes 

fundadores da Sociologia. Uma de suas principais obras é A ética protestante e o espírito do capitalismo, de 

1904. 
11 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, um dos principais representantes do Idealismo alemão, embora guardando 

diferenças entre outros pensadores do mesmo movimento, principalmente Hegel.  
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presente; Schelling está para lá do Iluminismo, à medida que o homem se torna uma existência 

histórica inesgotada.” (VOEGELIN, 2017b, p. 259). Guardando as devidas proporções, 

Voegelin (2017b, p. 286) compara a “posição de Schelling na história europeia com a posição 

de Platão na história helênica” ao perceber em ambos a característica do “filósofo que restaura 

a ordem do pensamento por meio de uma nova visão da alma”, em seguida à crise religiosa que 

alcançou ambas as sociedades. Considerou ser o sistema proposto por Schelling um “último 

esforço gigantesco para ligar num novo todo equilibrado as tensões da civilização europeia 

tardia, antes de se dividirem na crise de nosso tempo.” (VOEGELIN, 2017b, p. 291),  

Seguindo alguns passos de Schelling, que lança mão de se fazer uma anamnese para sair 

da inconsciência e alcançar uma percepção reflexiva e consciência ampliada, que permitam a 

“atualização das grandes simbolizações do espírito”, Voegelin também procurou, nas suas 

reminiscências publicadas no livro Anamnese, colocar o papel de uma filosofia da consciência 

como peça fundamental para a ordem da sociedade. Em momentos de crise, afirmou ele, se 

necessita de um “ponto de orientação”, em meio à “confusão circundante de tradições 

decadentes, escatologias conflitantes, especulações e obsessão fenomênicas, ideologias e 

credos, ódios cegos e destruições orgiásticas.” (VOEGELIN, 2017b, p. 292).  

Julga-se necessário, neste ponto, apresentar melhor o autor Eric Voegelin, que 

conseguiu reunir em si mesmo as paradoxais qualidades de filósofo da consciência e cientista 

político.  

 

1.2 O filósofo cientista 

  

 O filósofo e cientista político Erich Hermann Wilhelm Vöegelin, ou apenas Eric 

Voegelin, como ficou conhecido nos Estados Unidos da América, nasceu na cidade de Colônia, 

Alemanha, em 3 de janeiro de 1901. Nasceu com o século XX, século de grandes avanços 

tecnológicos e ao mesmo tempo de grandes guerras.  Faleceu em Stanford, Califórnia, em 19 

de janeiro de 1985 (HENRIQUES, 2010), logo após completar os 84 anos, portanto. 

 Seu pai, Otto Stefan Voegelin, era alemão, engenheiro civil, luterano; sua mãe, Elisabeth 

Ruehl Voegelin12, vienense e católica.  Tiveram apenas mais uma filha. Por essa diferença de 

pertença religiosa dos pais, Eric Voegelin foi criado na Igreja Luterana, mas em contato também 

                                                           
12 Conforme grafado em Reflexões Autobiográficas (VOEGELIN, 2015a, p. 10), introdução por Ellis Sandoz. 
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com a Igreja Católica Romana. Essas experiências tiveram influência ao longo de sua vida como 

filósofo, cientista político e historiador (WEBB, 2014, p. 35-36)13. 

 Moraram na cidade de Colônia até por volta de seus 4 anos de idade; em seguida, em 

Oberkassel, e em Königswinter14, pequenas cidades do distrito próximo, ao sul de Bonn, no 

estado da Renânia do Norte-Vestfália, região oeste da Alemanha cortada pelo rio Reno. Em seu 

livro Anamnese, Voegelin (2009, p. 107-125) se refere às marcas que essa região do rio Reno, 

suas histórias, contos de fadas, mitos e suas próprias experiências infantis, imprimiram em sua 

personalidade. 

 Sua família se mudou para Viena, Áustria, quando Voegelin estava com 10 anos, onde 

terminou o curso secundário, estudando por oito anos latim, por seis anos o inglês e dois anos 

o italiano, além de ter aulas de francês básico, fora da escola. Dessa época, citou em especial 

um professor: Otto Erwin Kraus, que havia trabalhado como jornalista na Inglaterra e se 

interessava pela abordagem psicanalítica de Alfred Adler. Voegelin (2015a) confessou que o 

marcou em especial estudar a interpretação de Hamlet por um semestre, de acordo com a 

psicologia de Alfred Adler. Importante salientar que essa abordagem psicológica tem o foco 

nas questões do poder15, na personalidade. 

 Em 1917 se interessou pela Teoria da Relatividade, de Einstein16. Seu pai, por ser 

engenheiro, também havia lhe sugerido a carreira em física ou matemática; no entanto, 

Voegelin (2015a, p. 22) preferia a política. Ainda assim, após o doutorado, acabou fazendo 

alguns cursos de matemática, constatando, afinal, não ser sua área de interesse. Sua escolha 

pelo doutorado em Ciência Política se deu por questões econômicas e de princípios, uma vez 

que sua família não tinha recursos. Segundo o autor, por um lado, seria mais viável fazer um 

                                                           
13 “Voegelin was born of a Lutheran father and a Roman Catholic mother and was raised in the Lutheran church. 

His own experiences with the church, both Protestant and Catholic, however, have been traumatic. To 

understand Voegelin and his concerns as a philosopher, political scientist, and historian, and also as a religious 

man it is always necessary to remember his historical circumstances.” (WEBB, 2014, p. 35-36). 
14 Pequena cidade de veraneio a 42 km de Colônia, onde se encontra o castelo de Drachenburg (Castelo do Dragão) 

com dezenas de quadros contando um pouco da saga (considerada o primeiro épico alemão) sobre o herói 

nacional Siegfried, da Lenda dos Nibelungos. Por isso, ali também está o monumento Nibelungenhalle. 
15 Influência digna de nota: o médico austríaco Alfred Adler (1870-1937) foi participante do grupo psicanalítico, 

rompeu com a teoria freudiana e criou a Psicologia Individual. Sua teoria da personalidade tem como centro o 

sentimento de inferioridade, a luta pelo poder e autoestima como processos psíquicos principais a serem 

trabalhados na personalidade, tendo em vista a melhora da relação consigo e com a sociedade. 
16 Importante citar que, em nota de rodapé, o jornalista e comentarista Martim Vasques da Cunha (In: VOEGELIN, 

2015a, p. 23, n.3) lembra que “A Viena onde viveu Voegelin era um mundo de uma efervescência cultural que 

raramente ocorreu na história. Do final do século XIX até os primeiros anos do século XX, Viena foi o berço de 

Sigmund Freud, Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Ludwig Wittgenstein, Gustav Mahler, Lou 

Andreas-Salomé, Gustav Klimt, Rainer Maria Rilke, entre outros. O rigor e a profundidade intelectuais eram a 

norma; a sofisticação nos meios formais e a ousadia na análise dos problemas filosóficos de primeira grandeza 

tornaram-se modelos para futuros círculos de ‘homens prodígios’, como a Escola de Chicago e até mesmo a 

Escola de Frankfurt.”. 
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curso em três anos do que o de Direito, por exemplo, que levaria quatro anos; por outro, refletiu, 

talvez já despontasse uma precoce intuição de preferir uma carreira científica. 

 Antes de ingressar na Universidade, teve contato com a obra de Karl Marx (1818-1883) 

Das Kapital17, por conta do interesse geral na Europa, na época, pela Revolução Russa, que 

havia se iniciado em março de 1917. Considerou-se mais tarde um ingênuo no assunto por ter 

sido influenciado “durante seis meses” pelo que leu, tornando-se marxista de agosto a dezembro 

desse ano. Ao fazer cursos de teoria econômica e história da teoria econômica, no entanto, 

Voegelin (2015a, p. 29) se sentiu cansado do tema, ao perceber “o que estava errado em Marx. 

Depois, o marxismo nunca mais foi um problema para mim.” Para Voegelin (1982, p. 261), a 

falha de Marx se constituiu em ser um pensador do tipo dos que ele denominou espiritualmente 

doentes, uma vez que excluem a dimensão espiritual humana: “Nossa análise nos levou mais 

próximo do mais profundo estrato da doença marxista, que é a revolta contra Deus”18. Além de 

acusá-lo de charlatanismo intelectual, também considerou que Marx fez uma leitura errônea de 

Hegel19. 

 Em seguida, no final de 1919, cursou Ciência Política na Faculdade de Direito da 

Universidade de Viena20, tendo como mentores Othmar Spann (1878-1950), economista e 

sociólogo austríaco, que o introduziu nos estudos mais profundos da filosofia, e Hans Kelsen 

(1881-1973), jurista austríaco, autor da constituição austríaca de 1920 e da Teoria Pura do 

Direito, de quem se tornou assistente. Sandoz (2010) ressalta a importância dessa dupla 

contribuição na formação de Voegelin, 

 

[...] já que as posições filosóficas de Kelsen e Spann eram tidas por incompatíveis. Os 

seminários de Spann introduziram Voegelin ao estudo sério da filosofia clássica de 

Platão e Aristóteles e aos sistemas idealistas alemães de Johann Gottlieb Fichte, Hegel 

e Schelling. (SANDOZ, 2010, p. 71-72). 

 

  Outra grande influência em seu pensamento foi Max Weber. Seus estudos de dois livros 

de Weber, Sociologia das Religiões e Economia e sociedade, reforçaram sua rejeição ao 

                                                           
17 Karl Marx, prussiano, filósofo, sociólogo, jornalista, revolucionário socialista, cujas obras de maior destaque 

influenciaram o entendimento do trabalho e sua relação com o capital: O Manifesto Comunista (1848) e O 

Capital (1867-1894).  O Capital, obra de extensa crítica ao capitalismo, é composta de vários livros, sendo que 

o primeiro foi lançado em vida, em1867, e os demais após sua morte, de 1883 até 1894. 
18 “Our analysis has carried us closer to the deeper stratum of the Marxian disease, that is the revolt against God.” 
19 A opinião de Voegelin sobre o marxismo será mais bem explicada ao longo deste trabalho. 
20 Essas referências se encontram em Cooper (2009, p. 12), que transcreve uma das cartas enviadas por Voegelin 

a várias universidades americanas, como para instituições em Londres e Genebra, na primavera de 1938, 

solicitando uma vaga de professor após a anexação da Áustria à Alemanha pelo regime nacional-socialista. Nessa 

carta específica, Voegelin descreve ao diretor do departamento de Ciência Política da Universidade de Wisconsin 

sua trajetória de vida e competências. 
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marxismo, percebido por Voegelin (2015a, p. 31) como “ideologia indefensável 

cientificamente”. Após anos de estudos, compreendeu o que considerou a grandeza de Weber: 

ser um intelectual místico. E a falha de Weber: não ter se apropriado da perspectiva metafísica 

em seus estudos por conta de sua metodologia positivista. Para Voegelin (2015a, p. 32), a 

lacuna nos estudos comparados da sociologia da religião de Weber (que situou como um 

grande legado para si), se consistiu em “não oferecer nenhum tratamento do cristianismo 

primitivo ou da filosofia clássica. Ou seja, as experiências que forneceriam os critérios para 

embasar a ordem existencial e a ação responsável nunca mereceram sua atenção.”.  

  Sobre o problema do conhecimento comparado, Voegelin (2015a, p. 37) citou ainda o 

peso das obras de Auguste Comte em suas pesquisas; e das obras de Alfred Weber, Oswald 

Spengler, Eduard Meyer e Toynbee, os quais estudava no Círculo de Stefan George (Stefan 

George Kreis), confraria de jovens intelectuais que se propuseram a criar uma nova poesia 

alemã, centrada na personalidade de George, que alcançava um número grande de adeptos, 

amigos e discípulos. Voegelin enfatizou a importância de sua participação nesse grupo, que 

mais tarde também influenciaria a tentativa de restauração da língua alemã contra as 

manipulações ideológicas, bem como sua própria maneira de escrever – outra preocupação 

que surgiu a partir das leituras de Karl Kraus21 (1874-1936).  Kraus, fundador e publicista da 

revista Die Fackel (A Tocha) por quase 40 anos, defendia a língua alemã contra sua destruição 

pelo uso que dela fazia a República de Weimar, e tecia críticas ríspidas à política vigente, que 

logo daria corpo ao nacional-socialismo. Apontou que as ideologias destroem a linguagem, 

que passa a expressar uma alienação da realidade. Voegelin (2015a, p. 40-41) considerava 

Kraus leitura obrigatória para um estudo sério do nacional-socialismo, em seu livro Dritte 

Walpurgisnacht22 e edições da Die Fackel, “pois é aí que se evidencia a miséria intelectual 

que tornou possível a ascensão de Hitler.”.  

                                                           
21 Cunha (2015a, p. 38, nota 2) confirma a grande influência de Kraus na obra de Voegelin. Dramaturgo, jornalista, 

ensaísta, poeta, mas também satirista e de humor sarcástico, denunciava a hipocrisia da sociedade vienense da 

época e a própria imprensa. Pondé (2010) se referiu a ele como um jornalista iconoclasta ao citar o lançamento 

de sua obra Aforismos, que considerou fabulosa. 
22 Dritte Walpurgisnacht ou The Third Walpurgis Night, publicação póstuma de 1952 (ainda não traduzido para o 

português), ou “A terceira noite de Valpúrgis” (VOEGELIN, 2015a, p. 40). O nome remete à noite de 30 de abril 

para 1º de maio, em que no imaginário alemão as bruxas e feiticeiras saem para a comemoração de ritos da 

primavera, orgiásticos, com Satã, no mais alto pico da montanha Brocken, famosa pelo fenômeno de uma luz 

espectral. Há referência à noite de Valpúrgis na obra Fausto, de Goethe, e em A Montanha Mágica, de Thomas 

Mann. Essa data foi associada à Santa Valpúrgis, nascida na Inglaterra, que viveu na Alemanha como abadessa 

por volta do ano 730.  
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 Participou também, durante todos os anos da universidade até sua saída de Viena, do 

seminário privado do economista Ludwig von Mises (1881-1973)23, da “teoria do dinheiro”, e 

também de um grupo denominado Geistkreis (Círculo Espiritual, ou intelectual), que se 

encontrava mensalmente para estudar e gerava intensos e acalorados debates, tendo o próprio 

Voegelin (2015a, p. 24) percebido certa ironia nesse nome. Henriques (2010, p. 34-35) acentua 

a possibilidade de um provável caráter de “oposição ao positivismo e materialismo notórios do 

Wiener Kreis”, ou Círculo de Viena24, uma vez que a metodologia neopositivista do Círculo de 

Viena, com sua “perspectivação analítica, em prejuízo de outros critérios supostamente 

introspectivos, de modo algum satisfaziam o jovem Voegelin cujo ponto de partida é 

universalista, segundo os ensinamentos de Othmar Spann, e cuja metodologia  visa ligar dados 

positivos e conceptuais.”.  O grupo Geistkreis se reuniu por 15 anos, deixando para Voegelin a 

“reputação entre seus colegas de erudição diabólica e a habilidade de decolar verticalmente de 

qualquer questão, para desaparecer dentro de minutos numa ionosfera teorética.” (SANDOZ, 

2010, p. 71). Ali formou laços que se mantiveram inclusive quando morando nos Estados 

Unidos, em especial com o futuro fundador da sociologia fenomenológica, Alfred Schütz25 

(1899-1959). 

 Conseguiu uma bolsa de estudos em Oxford, nas férias entre 1921 e 1922, para 

aperfeiçoar seu inglês, e formou-se na Universidade em 1922, apresentando a dissertação de 

                                                           
23 Judeu austríaco, naturalizado americano após sua imigração para os Estados Unidos em 1940, membro da Escola 

Austríaca de pensamento econômico. 
24 O Wiener Kreis ou Círculo de Viena foi a denominação dada a um grupo de filósofos de várias áreas do 

conhecimento, sob a coordenação de Moritz Schlick, que se reuniu informalmente na Universidade de Viena 

entre os anos de 1924 a 1936: havia membros mais constantes, enquanto outros participantes entravam e saiam 

do grupo. Dentre os membros mais frequentes, estavam: o matemático Hans Hahn, o físico Philipp Frank, o 

cientista social Otto Neurath e sua esposa, a matemática Olga Hahn-Neurath, o filósofo Viktor Kraft, os 

matemáticos Theodor Radacovic e Gustav Bergmann e, desde 1926, o filósofo e lógico Rudolf Carnap. Outros 

membros eram alunos de Schlick, como Friedrich Waismann, Herbert Feigl e Marcel Natkin; outros foram 

recrutados entre os alunos de Hahn, como Karl Menger e Kurt Gödel. O grupo dedicou-se a aplicar as novidades 

científicas de então aos estudos do Empirismo, desenvolvendo o que se chamou de Positivismo Lógico, uma vez 

que não se satisfaziam com os fundamentos da ciência propostos pelos seguidores de Kant e fenomenólogos 

(Hegel). O Círculo de Viena oferece um ponto de vista valioso sobre a filosofia contemporânea da ciência 

empírica e formal, deixando muitas influências no pensamento do século XX. (THE STANFORD 

ENCICLOPEDIA OF PHILOSOPHY, 2016). 
25 Filósofo e sociólogo austríaco, Schütz estudou Direito em Viena, sendo orientado, como Voegelin, por Hans 

Kelsen. Emigrou igualmente para os EUA em 1939, quando da invasão alemã. Estudou profunda e extensamente 

a filosofia fenomenológica de Edmund Husserl, William James e Max Weber. Os amigos trocaram intensa 

correspondência por cartas, durante 20 anos. Ambos trouxeram influências decisivas nas pesquisas um do outro: 

Voegelin apresentou a filosofia de Henri Bergson e sua análise da consciência do tempo à Schütz, que por sua 

vez contribuiu para a exatidão da crítica de Voegelin à metodologia das ciências culturais de Weber. O material 

das cartas foi lançado em alemão (WAGNER; WEISS, 2004), incluindo as 238 cartas, cartões e telegramas. Para 

a edição em inglês, 88 cartas consideradas mais importantes foram selecionadas, e encontram-se no livro A 

Friendship That Lasted a Lifetime: The Correspondence Between Alfred Schutz and Eric Voegelin (WAGNER; 

WEISS, 2011).  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
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título Wechselwirkung und Gezweiung (Influência Recíproca e Duplicação) na qual “dá 

preciosas indicações sobre a tensão entre doutrinas individualistas e universalistas da sociedade 

e que aparecerá em futuras investigações.” (HENRIQUES, 2010, p. 33-34).  

 Em 1923, Voegelin (2015a, p. 44) se tornou professor assistente de Kelsen, por admirar 

seu rigor ao conduzir suas análises de textos, de forma “conscienciosa e responsável”. No 

entanto, mais tarde teceu críticas à teoria pura do direito do mestre, de influência neokantiana, 

por considerá-la reducionista e defeituosa em relação à teoria política, pois “deixava de fora o 

que Voegelin veio a entender como essencial à ciência política – a experiência com a realidade 

transcendente e sua expressão simbólica.” (FEDERICI, 2011, p. 37). 

 Obteve uma bolsa de pesquisa da Fundação Rockefeller – a Laura Spelman Rockefeller 

Memorial Fellowship –, para o período de 1924 a 1926, indo aos Estados Unidos estudar nas 

universidades de Columbia, Harvard e Wisconsin. Segundo o autor, aprendeu sobre a filosofia 

do common sense, ou senso comum, dos ingleses, americanos e escoceses – que tem em Thomas 

Reid26 sua expressão máxima –, e a tomou como filosofia de vida, ajudando-o a compreender 

a importância dessa tradição para a coesão de uma sociedade:  

 

Essa concepção inglesa e escocesa do senso comum como atitude humana que 

incorpora uma postura filosófica diante da vida sem recorrer ao aparato técnico do 

filósofo –, e inversamente, a compreensão das filosofias clássica e estoica como 

elaboração técnica e analítica da atitude do senso comum – persistiu como influência 

duradoura em minha compreensão quer do senso comum, quer da filosofia clássica. 

(VOEGELIN, 2015a, p. 56). 
 

 Mister se faz compreender a distinção do termo common sense na língua portuguesa, 

traduzido por “senso comum”, mas que se expressa melhor no sentido de “bom senso”, 

conforme explica Cunha (2015a, p. 56, nota 1): trata-se da capacidade de apreender a realidade 

concreta em uma situação em que seja apenas possível uma ação precisa e objetiva, sem 

minimizar a avaliação filosófica. Essa capacidade dos americanos normalmente é confundida 

com o pragmatismo, que reduz a ação a algo prático e útil. No entanto, manteve-se em português 

o primeiro termo. 

 Outra diferença marcante de sua experiência americana foi estar em debates intelectuais 

nos quais não havia influência das “eternas problemáticas epistemológicas neo-kantianas que 

então dominavam o mundo universitário germânico” (SCHMUTZ, 2002, p. 6), à qual até então 

se acostumara na Europa. O Círculo de Viena, segundo Voegelin (2015a, p. 142), considerava 

                                                           
26 Thomas Reid (1710-1796), filósofo escocês, fundou a Scottish School of Common Sense, sendo uma figura 

importante do Iluminismo Escocês. Para ele, o conhecimento pertence a todos, sem distinção, e é o que promove 

a liberdade. Contemporâneo de David Hume, era contrário, no entanto, à filosofia cética deste. 
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filósofo apenas aqueles que se baseassem na metodologia de Kant, enquanto que aquele que se 

ocupasse de pensadores anteriores a ele, seriam historiadores. Por seu interesse na filosofia 

clássica, os colegas consideravam Voegelin um historiador, e não filósofo; essa é a razão de 

sentir ser libertador perceber que na América se levava em conta a tradição cristã e a cultura 

clássica, assentadas no senso comum. Sobre isso, Voegelin (2015a, p. 61) comentou: “[...] 

existia um mundo para o qual esse outro mundo em que eu crescera era intelectual, moral e 

espiritualmente irrelevante. O fato de que pudesse existir tamanha pluralidade de mundos teve 

sobre mim um impacto devastador.”. Acrescentou que para ele houve uma mudança em sua 

perspectiva de mundo, considerando-se “vacinado” quanto às influências ideológicas ao 

retornar dessa jornada: “[...] certos fenômenos no contexto intelectual e ideológico da Europa 

Central que antes se revestiam da maior importância, como a obra de Martin Heidegger, cujo 

famoso Sein und Zeit [Ser e tempo] eu lera em 1928, não produziam mais nenhum efeito sobre 

mim.” (VOEGELIN, 2015a, p. 61). Heidegger (1889-1976), filósofo, se inscreveu no partido 

nazista em 1933 e foi nomeado reitor da Universidade de Friburgo, tendo saído do partido em 

193427.  Segundo Henry (2017, p. 1-12) embora ambos lidassem com as questões dos problemas 

trazidos por uma visão de “mundo positivista, científica e anti-metafísica moderna”, Heidegger, 

ao contrário de Voegelin, não mostrou interesse na alma e sua relação com o divino. Voegelin, 

como Heidegger, também busca “revitalizar as experiências que deram origem à filosofia, mas 

ele tem uma compreensão radicalmente diferente dessas experiências como noéticas, isto é, 

envolvem o nous, a faculdade humana para entrar em relação com a transcendência divina.” 

(HENRY, 2017, p. 4, tradução nossa)28. 

 Sobre a afinidade inicial de Heidegger com a ideologia do nacional-socialismo versus a 

radical oposição por Voegelin ao movimento, Henry (2017, p. 6) considera como uma questão 

de “diferença de almas”, além da estada de Voegelin nos Estados Unidos. De igual modo, pensa 

que a avaliação da realidade, por ambos, levou à diferença de perspectiva sobre a modernidade: 

“Enquanto Heidegger estava focado no ontológico, ele negligenciou a alma e a realidade divina 

transcendente.” (HENRY, 2017, p. 7, tradução nossa)29. Pondera que Voegelin não era anti-

                                                           
27 Hannah Arendt (Johanna Arendt, 1906-1975), a conhecida filósofa política alemã-judia, foi aluna de Heidegger, 

envolvendo-se amorosamente com ele. Fugida do nazismo, quando soube de seu envolvimento com esse regime 

político, escreveu-lhe cartas tomando satisfações. É possível que ela tenha influenciado sua decisão em sair do 

partido. Retornou à Alemanha no pós-guerra e retomou sua relação com ele, tendo sido criticada pela 

comunidade judaica. O pensamento político de Arendt sobre totalitarismos, na ótica de Voegelin, será abordado 

no capítulo 3 desta obra. 
28 “[…] he also seeks to revitalize the experiences that gave rise to philosophypn, but he has a radically different 

understanding of those experiences as noetic, that is, they involve the nous, the human faculty for entering into 

a relationship with divine transcendence.” 

29 “While Heidegger focussed on the ontological he overlooked the soul and transcendent divine reality.” 



36 

 

Heidegger, uma vez que dedicou apenas duas páginas a ele em toda sua obra; parece que o 

considerou importante na medida em que “seus escritos ajudaram a esclarecer a natureza do 

gnosticismo moderno”, “mas ele definitivamente era um adversário do tipo de pensamento de 

Heidegger.” (HENRY, 2017, p. 9, tradução nossa)30. 

 Portanto, essa época de contato com outras culturas foi decisiva para a construção de 

sua teoria política. Voegelin confessa que ali também sofreu forte influência do pensamento de 

George Santayana, filósofo, poeta e ensaísta espanhol, que considerava ser “[...] um homem de 

formação filosófica vastíssima e sensível aos problemas do espírito, sem que isso implicasse a 

aceitação de dogmas.” (VOEGELIN, 2015a, p. 59), diferente da metodologia neokantiana que 

se fazia presente na filosofia do direito e da política em Viena, denotando em Voegelin a 

apreciação pela liberdade de pensamento. 

 Com a prorrogação da bolsa por mais um ano, foi à Paris, estudar na Sorbonne. Percebeu 

que a tradição do senso comum não estava presente em sua terra natal, e apenas em menor grau 

na França. Voegelin (2015a) relatou que essa experiência multicultural provocou uma ruptura 

em sua formação intelectual, possibilitando abrir suas perspectivas para o mundo.  

 Nesse ano em que ficou em Paris havia um grande número de refugiados russos. Decidiu 

aprender essa língua para estudar documentos políticos, bem como a filosofia e literatura 

francesas. Em Paul Valéry (1871-1945), filósofo, escritor, poeta e grande ensaísta francês31, 

percebeu um paralelo entre a filosofia lucreciana32 deste e a de Jorge Santayana, constituindo-

se ambos, para Voegelin (2015a, p. 59), como “os dois maiores representantes de um ceticismo 

místico, que na verdade não é materialismo de maneira nenhuma.”. 

 Ao regressar a Viena, escreveu sobre as experiências americanas no livro “Sobre a 

forma do espírito americano”, de 1928. Henriques (2010, p. 50) chama a atenção para a palavra 

“forma”, que mais tarde será usada como “ordem”33 em sua obra, ao fazer um estudo da forma 

na história, na sociedade e na consciência. 

                                                           
30 “[…] his writings helped to clarify the nature of modern gnosticism. Voegelin is not the anti-Heidegger, but he 

was definitely an adversary of Heidegger’s type of thinking”. 
31 Ambroise-Paul-Toussaint-Jules Valéry. Segundo Sandoz (2010, p. 78), Voegelin colecionou as obras de Valéry, 

possuindo em sua biblioteca muitas primeiras edições, e gostou tanto do poema O Cemitério Marinho (Le 

Cimetière Marin, de 1920, de tema sobre a vida e a morte), que chegou a visitar o local onde foi composto. 

Valéry, considerado um dos grandes autores do século 20, une o pensamento e a arte, a poesia. 
32 Tito Lucrécio Caro (99 A.E.C – 55 A.E.C), um dos maiores poetas latinos. Seu famoso De Rerum Natura (Da 

Natureza das Coisas), é um poema em tom didático, por seu conteúdo filosófico atomista e explanação das 

doutrinas epicuristas. 
33 A importância da ordem para Voegelin será abordada na seção 1.3 a seguir, e ao longo da dissertação. 
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 Em 1929 se tornou Privatdozent34 de Teoria do Estado e de Sociologia na Universidade 

de Viena. Em 1932, se casou com a vienense Elisabeth (Lissy) Onken, e se naturalizou austríaco 

em 1934 (HENRIQUES, 2010, p. 52).  

 Dando prosseguimento à sua pesquisa, começou a escrever sobre a teoria do direito e a 

teoria do poder para desenvolver uma Staatslehre35. Essa teoria do Estado deveria também 

abordar as ideias políticas, mas percebeu que não tinha conhecimento suficiente a respeito:  

 

[...] descobri que nada sabia sobre o assunto e precisei desistir do projeto de elaborar 

uma Staatsleher. Comecei a priorizar o conhecimento de ideias específicas, para poder 

analisar o problema das chamadas ideias com o material concreto em mãos. O 

resultado desse trabalho foram meus estudos sobre a questão de raça. O movimento 

nacional-socialista estava em franca ascensão, e embora ainda não fosse possível 

antever sua chegada ao poder, o debate sobre as raças, o problema dos judeus e outras 

questões afins estavam muito presentes. O material se oferecia naturalmente à análise, 

e daí surgiram meus dois volumes sobre a questão da raça. A esses volumes incorporei 

também conhecimentos recém-adquiridos, e agora aprimorados, de teoria biológica. 

Foi então que descobri que uma teoria política, sobretudo quando concebida 

para servir à análise das ideologias, precisava ter como base as filosofias clássica 

e cristã. (VOEGELIN, 2015a, p. 69-70, grifo nosso). 

 

 A filosofia clássica estudada foi centrada, principalmente, em Platão e Aristóteles, por 

serem cofundadores da teoria política, estando os interesses sobre Platão centrados em explorar 

a alma humana e sua ordem. Esses estudos culminaram, mais tarde, em um volume dedicado 

especialmente aos dois grandes filósofos36, no qual Voegelin contesta a visão de que Platão 

seria idealista ou utópico, e reafirma a teoria do spoudaios (homem maduro) de Aristóteles. 

Decidiu aprender grego, pois também realizou que “[...] não é possível lidar com fontes sem 

ser capaz de lê-las no original” (VOEGELIN, 2015a, p. 71; 2015d, p. 14; 39).  

 Do material inicialmente pesquisado, surgiram os livros Rasse und Staat (Raça e 

Estado, em dois volumes), e Die Rassenideee in der Geistesgeschichte: von Ray bis Carus (A 

História da Ideia de Raça: de Ray a Carus), ambos de 1933.  Neles, Voegelin fez a 

diferenciação entre a teoria de raça, que se baseia na evolução da espécie a partir da biologia e 

antropologia – e que não trouxe nenhum subsídio para a percepção nazista de superioridade da 

raça ariana versus a judaica –, e a ideia de raça, que se baseia nos mitos nórdicos dos Eddas e 

Nibelungenlied de supremacia racial. De acordo com Sandoz (2010), para Voegelin a ideia de 

raça traz um ingrediente-chave, que é o milenarismo: o nacional-socialismo se utilizou dos 

símbolos criados com a visão escatológica cristã de que ao final dos tempos haverá uma raça 

                                                           
34 Professor que poderia dar cursos livres, recebendo apenas pela quantidade de alunos. 
35 “Doutrina ou teoria do Estado” [livre tradução]. Ou “Ciência Política” (DICTZONE, 2016). 
36 O volume III de Ordem e História (2015), com subtítulo Platão e Aristóteles, originalmente editado em 1957, 

dedica 445 páginas ao estudo profundo desses dois filósofos.  
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perfeita, manipulados por propaganda política, e associados à ideia nórdica alemã, para se forjar 

a ideia de uma nova nação. 

 A proclamação de Hitler como chanceler em 30 de janeiro de 1933, seguida pela “Lei 

de Autorização” de março do mesmo ano que lhe concedeu plenos poderes legislativos, aliadas 

à crise política e guerra civil na Áustria em 1934, propiciaram o livro Die autoritäre staat (O 

Estado Autoritário) de 1936. Segundo Voegelin (2015a, p. 73, grifo nosso): “Tratou-se de 

minha primeira tentativa mais séria de estudar a fundo o papel das ideologias, de direita e 

de esquerda, na situação contemporânea [...]”, separando qualquer possibilidade de reduzir o 

político ao jurídico.  

  Henriques (2010, p. 56) enfatiza que o livro de 1936 faz “uma análise histórico-jurídica 

da constituição austríaca”, situando a diferença do Estado Autoritário apontado por Voegelin, 

em relação ao Estado Democrático proposto por Kelsen e ao Estado Neutro ou Total de Carl 

Schmitt. Esse livro foi um divisor de águas em sua relação com o antigo mestre Kelsen, uma 

vez que Voegelin, nessa análise, percebeu elementos ideológicos na teoria deste que, do seu 

ponto de vista, podem ter favorecido o regime nacional-socialista: a ideologia neokantiana, que 

imperava na ciência, afetava “a lógica do sistema legal. Através desta restrição, a ciência 

política (Staatslehre) tinha a mesma terminologia da teoria legal (Rechtslehre), e essa redução 

era inaceitável para Voegelin.” (SANDOZ, 2010, p. 85).  

 Além dessas influências, foram decisivas para a construção de sua teoria política 

também a revolução russa, percebendo que o total dos acontecimentos precipitou sua pesquisa: 

 

O estímulo para aprofundar meus estudos partiu de acontecimentos políticos. Quando 

se vive em uma época marcada pelo advento recente da revolução comunista na 

Rússia, é evidente que o marxismo – bem como sua origem, a obra de Marx – se torna 

um tema importante para um cientista político. Comecei a me interessar pelas 

ideologias. Naturalmente, o segundo grande estímulo foi a ascensão do fascismo e 

nacional-socialismo. (VOEGELIN, 2015a, p. 49). 

  

 O importante livro Die politischen Religionen (As Religiões Políticas, 2002) surgirá em 

193837, como precursor dos estudos mais profundos que ainda se seguirão. Por causa dessas 

suas obras, que constituíram sua expressão crítica e contrária ao regime nazista no exato 

                                                           
37 O livro será mais abordado no item 2.1 deste trabalho. Os livros Rasse und Staat (Raça e Estado) e Die 

Rassenideee in der Geistesgeschichte (A História da Ideia de Raça), ambos de 1933, foram destruídos pelos 

nazistas. O outro, The Authoritarian State: An Essay on the Problem of the Austrian State (O Estado Autoritário), 

de 1936, teve o mesmo fim. Esses livros fazem parte, hoje, de suas obras completas, ainda não estando totalmente 

traduzidos para o português. Para a lista completa de suas obras, acessar Eric Voegelin Institute (2017). O livro 

Die politischen Religionen (As religiões políticas), de 1938, foi confiscado, e reeditado um ano depois em 

Estocolmo. Para essa e outras obras traduzidas, ver as Referências ao final do trabalho, bem como as Edições 

Loyola (2017), e Editora É Realizações (2017).  
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momento em que este estava se instalando, Voegelin tornou-se alvo político e precisou fugir 

para a Suíça, quando da anexação da Áustria à Alemanha – o Anschluss, que a tornou uma 

província do Terceiro Reich. Apenas aguardou sua esposa para irem se refugiar nos Estados 

Unidos, onde, por intermédio de amigos, conseguiu ser professor, inicialmente nas 

Universidades de Harvard e do Alabama.  

 Em 1942, tornou-se professor do Departamento de Ciência Política da Universidade 

Estadual de Louisiana, recebendo a cidadania americana em 1944. Obteve o mais alto grau de 

distinção por suas pesquisas e ensino, permanecendo no mesmo local até 1948. Durante os 16 

anos que lá esteve, escreveu e publicou obras que fizeram sua reputação, como A Nova Ciência 

da Política, em 1952 (VOEGELIN, 1982), e os três primeiros volumes de Ordem e História, 

publicados originalmente: o volume 1 em 1956 (VOEGELIN, 2014a), e os volumes 2 e 3 em 

1957 (VOEGELIN, 2015c e 2015d).  

 Vinte anos depois de seu exílio, em 1958, foi convidado e aceitou regressar e ocupar a 

cadeira de Max Weber na Universidade de Munique, Alemanha, lá criando o Institut für 

Politische Wissenschaft (Instituto para a Ciência Política), quando publicou novas obras, 

destacando-se Hitler e os Alemães (2008). Esse livro foi fruto de conferências do mesmo tema 

proferidas em 1964, em que analisava a ascensão de Hitler ao poder como “um problema 

experiencial central” (VOEGELIN, 2008, p. 73) bem como “os efeitos da experiência nazista 

na Alemanha do pós-guerra e na identidade nacional alemã” (FEDERICI, 2011). Conforme 

Sandoz (2008), Voegelin retornou aos Estados Unidos em 1969, passando, a partir de então, a 

maior parte do final de sua carreira acadêmica no Instituto Hoover para o Estudo da Guerra, 

Revolução e Paz da Universidade de Stanford, tendo recebido por cinco anos consecutivos o 

título de Distinguished Scholar e editado mais livros, em especial Ordem e História volume 4 

em 1974 (VOEGELIN, 2014b), e o volume 5 em 1987 (VOEGELIN, 2010).  

 Pode-se notar, ao abordar a obra de Voegelin, duas mudanças significativas no 

desenvolvimento de suas ideias: uma primeira ruptura quando, após escrever quatro volumes 

de História das Ideias Políticas (2015b, 2012, 2013, 2014), percebeu que seu projeto não 

poderia seguir a linha de pensamento pretendida, pois notou que não era possível obter uma 

linearidade histórica no desenvolvimento das ideias políticas. Abandonou, em vista disso, um 

tratado de 3.200 páginas (que só foi publicado postumamente) e deu início a outro projeto, com 

a série Ordem e História (2014a, 2015c, 2015d, 2014b, 2010), aproveitando dados de sua 

pesquisa anterior, publicando três volumes iniciais. A segunda mudança se deu com a revisão 

da obra após o terceiro volume; só então deu prosseguimento, com mais dois volumes, em total 

de cinco. Voegelin constantemente revia seu trabalho,   
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[...] prova de sua busca filosófica pela verdade. Examinando sua busca de trás para 

a frente, é evidente que sua dedicação à busca filosófica pela verdade (zetema) é tão 

ardente que é conduzida pela atração (helkein) da verdade (aletheia) em vez de pelo 

desejo de criar um sistema ideológico fechado de ação social e política. 

(FEDERICI, 2011, p. 33, grifo nosso). 

 

Dedicou sua vida ao projeto de criar uma filosofia política centrada na verdade do ser, 

em oposição à mentira, como Federici (2011) complementa: 

 

A presença da mentira é uma parte da estrutura da consciência que tem de ser 

confrontada e superada. A busca de Voegelin pela verdade existencial incluía resistir 

às distorções ideológicas prevalentes, diagnosticando-lhes as causas espirituais, e 

traçando-lhes o desenvolvimento histórico. Esse tratamento colocou Voegelin em 

desacordo com as forças dominantes de sua época. (FEDERICI, 2011, p. 20-21). 

 

Sandoz (2010, p. 38) considera que o caráter revolucionário da contribuição 

voegeliniana está no que denominou em “uma esfera da iluminação imaginativa”, ou seja, 

Voegelin proporcionou nova luz ao pensamento científico, ao mesmo tempo não se 

enquadrando em nenhuma classificação intelectual ou ideologia, sendo um pensador 

independente.  

Suas obras se constituem em um total de 34 volumes, dos quais 15 estão traduzidos 

para o português. Em especial para este estudo, os livros Religiões Políticas (2002), A Nova 

Ciência da Política (1982), os dois ensaios sob o título Science, Politics, and Gnosticism 

(2000), que nas suas obras completas compõem o quinto volume, são fundamentais para a 

apresentação dos conceitos de gnosticismo e religiões políticas aqui pesquisados, bem como 

Anamnese (2009), Reflexões Autobiográficas (2015a), e Hitler e os Alemães (2008), em que os 

demais conceitos são tratados, começando, a seguir, situando o leitmotiv do trabalho de 

Voegelin, que se apresenta nas questões do ser, do símbolo, e da ordem e desordem. 

 

1.3 O Ser, o símbolo e o olhar sobre a ordem e a desordem 

 

 Voegelin (2009, p. 203) descreveu a visão dos helênicos sobre o que chamaram “ser”, 

como sendo “aquilo que se revelava a si mesmo na experiência diferenciadora deles; desde 

então, o ser tem sido para os filósofos o principal assunto de todas as proposições acerca da 

ordem e da natureza.”. Utiliza-se de uma perspectiva ontológica do ser finito, temporal, do 

homem que “experimenta”, e o “ser eterno, cujo acontecimento é experimentado.” Quando o 

homem “experimenta sua participação no ser eterno, ele se torna mais do que meramente 
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‘homem na existência temporal’.” (VOEGELIN, 2009, p. 402-403). E isso se torna como um 

índice que surge na tentativa da consciência de interpretar o seu próprio logos, ou exegese 

noética, percebendo-se como contraponto do ser eterno. Esse termo “ser” 

 

[...] não designa um objeto, mas serve como um índice para um contexto de ordem 

que abrange todos os complexos de realidade experimentados pelo homem, seguintes 

à dissociação do cosmos, que, antes da dissociação, eram compreendidos no contexto 

ordenador do cosmos. O novo contexto de ordem chamado ‘ser’ toma lugar do antigo 

chamado ‘cosmos’. O termo ser, se era para funcionar como o índice de uma nova 

ordem, tinha de mudar decisivamente o significado que tinha no contexto da 

experiencia cósmica primária. Especialmente iluminador para a gênese dos índices é 

o processo no curso do qual o significado cosmológico de ta onta [as coisas que são] 

na linguagem de Homero transforma-se no significado ontológico da linguagem 

filosófica. (VOEGELIN, 2009, p. 415, grifo nosso).  

 

 Dentro desta perspectiva de índices de ordem, Voegelin (2015a, p. 114-116) apontou 

que a experiência do ser é vivenciada no “Entremeio” (ou metaxo, termo de Platão), ou seja, 

ela se faz entre os dois polos da tensão da experiência: o polo do homem e o polo da realidade, 

na “corrente temporal da experiência em que a eternidade está, no entanto, presente.” 

(VOEGELIN, 2009, p. 411-412). Isso permite à consciência ter um caráter de luminosidade, 

pois ela participa desse Entremeio. Ao mesmo tempo, permite que se compreenda a importância 

dos símbolos: “não são invenções de uma consciência humana imanentista, mas são 

engendrados pelo processo da experiência de participação. [...] Mais propriamente, um símbolo 

é gerado pelo encontro entre o humano e o divino e, como tal, participa tanto da realidade 

humana quanto da realidade divina.” (VOEGELIN, 2015a, p. 116). A linguagem, que expressa 

essas experiências, também faz parte do Entremeio da consciência.   

Portanto, o “ser” está estreitamente vinculado à questão da “ordem”, e por consequência, 

da “desordem”, ao longo de suas pesquisas. Para o filósofo, “Deus e homem, mundo e 

sociedade, formam uma comunidade primordial do ser.” (VOEGELIN, 2014a, p. 45, grifo 

nosso), não sendo possível compreender a realidade na qual o ser está inserido sem levar em 

conta a interrelação desse quatérnio.  

O sentido dado por Voegelin (2015a, p. 117) ao termo “ordem” é: “a estrutura da 

realidade como experienciada pelo homem, bem como a sintonia entre o homem e uma ordem 

não fabricada por ele, isto é, a ordem cósmica.” No prefácio do livro inicial da série Ordem e 

História, no qual fez a transição da pesquisa de uma história das ideias políticas, para a pesquisa 

da busca da ordem e compreensão de seu significado, bem como dos símbolos que expressam 

essa realidade, a primeira frase da abertura tornou-se famosa: 
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A ordem da história surge da história da ordem. Toda sociedade vê-se encarregada 

da tarefa de, sob suas condições concretas, criar uma ordem que dote de significado o 

fato de sua existência em termos dos fins divinos e humanos. [...] Pois as grandes 

sociedades, a começar pelas civilizações do antigo Oriente Próximo, criaram uma 

sequência de ordens inteligivelmente vinculadas entre si como avanços na direção de, 

ou afastamentos de, uma simbolização adequada da verdade referente à ordem do ser 

de que a ordem da sociedade é parte.” (VOEGELIN, 2014a, p. 27, grifo nosso). 

  

 A “realidade da ordem” é percebida nos avanços e retrocessos, e em períodos de ordem 

e desordem dessa comunidade primordial do ser. Conforme Voegelin (2015a, p. 117), ele não 

foi o primeiro a estudar a questão da ordem, existindo documentos egípcios de três mil anos 

A.E.C. que atestam a experiência tanto com a ordem quanto com a desordem. Do mesmo modo, 

na Grécia clássica, Platão e Aristóteles voltaram-se para a ordem existencial. Voegelin, com a 

procura pela filosofia clássica, busca recuperar os símbolos gerados pelas experiências com a 

realidade do ser, na sua relação de tensão com a realidade transcendente. Como? Com estudos 

comparados: “Somente com esses estudos comparativos podemos julgar se uma mudança de 

sentido se justifica (por incorporar aspectos da realidade que estavam ausentes do sentido 

original) ou não (por excluir certos elementos a fim de construir um conceito novo e 

incompleto).” (VOEGELIN, 2015a, p. 143). 

Para Voegelin, (2015a), a desordem do século XX pode ser percebida com a deformação 

desses símbolos da experiência pelas ideologias. Por meio de uma “linguagem ideológica” ou 

“símbolos de linguagem que se pretendem conceitos, mas são na verdade topoi, ou lugares-

comuns, sem depuração crítica”, a pergunta desse autor, que já inclui a resposta, é: “para que 

filosofar? Para resgatar a realidade!” (VOEGELIN, 2015a, p. 139).  

Voegelin (2008, p. 328) se referiu à construção de uma segunda realidade, que quer se 

sobrepor à realidade. Esse termo foi criado por Heimito Von Doderer (1896-1966)38 em sua 

novela Die Dämonen (Os Demônios), de 1956, na qual retrata a Viena do antes e pós-Guerra, e 

no livro Os Merovíngios (1962) e “discute o fenômeno da cegueira diante da realidade [...] de 

ideólogos que não vêem a realidade, mas querem forçar algo através de algum lugar, por 

exemplo, uma revolução.”. (VOEGELIN, 2008, p. 328).   

Tornou-se um termo utilizado por outros escritores, como Robert Musil39, no seu 

romance inacabado Der Mann ohne Eigenschaften (O Homem Sem Qualidades), citado por 

                                                           
38 Escritor austríaco, foi prisioneiro de guerra na Sibéria, entre 1916 e 1920. Doutorou-se em Filosofia em 1925. 

Doderer alistou-se ao Partido Nacional-socialista 
39 Robert Musil (1880-1942). Austríaco, um dos grandes romancistas modernos, ao lado de Franz Kafka, Marcel 

Proust e James Joyce. O Homem sem Qualidades (publicado de 1930 a 1943, em dois volumes), é obra de quase 

mil páginas, considerada uma das principais do modernismo e da literatura alemã do século XX. Voegelin 

também faz referência ao seu livro Sobre a Estupidez, de 1937. Ver mais comentários sobre Musil nas seções 

2.1 e 3.1 deste trabalho. 
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Voegelin, que também toma o conceito da criação de uma realidade na imaginação, que sendo 

falsa, se sobrepõe à realidade original. Isso cria um atrito entre as duas realidades, que se 

manifesta como uma revolta e uma “recusa de perceber” (Apperzeptionsverweigerung), 

presentes nos movimentos ideológicos modernos.  

 Para Voegelin, se houver uma busca pelo entendimento da fonte da ordem, pode-se 

chegar 

 

[...] à teoria de que a justiça da ordem humana depende de sua participação no Agathon 

platônico, no Nous aristotélico, no Logos estóico, ou na ratio aeterna tomista. Por 

diversas razões, nenhuma dessas teorias talvez nos satisfaça completamente; mas 

sabemos que estamos em busca de uma resposta desse tipo. Se, no entanto, o caminho 

nos levar à noção de que a ordem social é motivada pela ânsia de poder e pelo medo, 

saberemos que a essência do problema perdeu-se em algum ponto no transcurso de 

nossa investigação. (VOEGELIN, 1982, p. 20). 

 

Sua volta aos filósofos clássicos pretende, portanto, encontrar o ponto perdido em que 

a desordem se instalou.  

Voegelin se refere a Giambattista Vico (1668-1744), filósofo político, retórico, 

historiador e jurista napolitano40, que escreveu Scienza Nuova (1725), obra que sofreu 

influência de “Novum Organum, de Bacon, assim como pelo Dialoghi dele Scienze Nuove, de 

Galileu.” Para Voegelin, Vico fez uma “intelecção perfeita da húbris do homem desorientado 

que está obcecado por seu amor sui.” (VOEGELIN, 2017a, p. 116-117), e sua obra tenta ser 

uma ciência política em contraponto à então nova ciência da natureza, que se impunha com a 

filosofia de Descartes, e também uma tentativa de “restaurar a ordem do espírito”. Coloca Vico 

na tradição de Masilio Ficino, Cardano e Giordano Bruno, e do espanhol Sanchez, em que o 

empenho intelectual para lidar com os “novos problemas” precede o cientificismo iluminista. 

Com isto reafirma a grandeza de pensadores do “contramovimento” ao Iluminismo, 

considerados por alguns como anacrônico, como Vico; desconsiderados, como Schelling, e 

“desenfreadamente mal compreendidos, como Nietzsche” (VOEGELIN, 2017a, p. 126-127).  

A Ciência Nova de Vico é uma análise da crise de seu tempo, bem como uma “tentativa 

sistemática de sua solução”, exercendo, pois, forte influência em A Nova Ciência da Política, 

e nas obras posteriores de Voegelin.  

Nesse capítulo procedeu-se à apresentação do contexto histórico e político que 

favoreceu o surgimento do período denominado “moderno”, que traz a marca de movimentos 

de cisão com a Igreja desde o século XIII. Principalmente a partir do Renascimento, quando se 

                                                           
40 Ciência Nova recebeu revisões pelo autor em 1730 e em 1744, ano de sua morte. Embora pouco conhecida em 

vida, a partir do século XIX tornou-se um clássico da teoria da história. 
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iniciou um processo de ruptura com a interpretação cristã a respeito da realidade, houve um 

contestar das crenças que culminou no Iluminismo, ou Século das Luzes, surgido na Europa do 

século XVII e XVIII, inaugurando uma nova visão de mundo. A separação entre a razão e a fé 

propiciou um movimento de “dessacralização” ou secularização, que, no entanto, herdou da 

religião cristã uma visão escatológica e apocalíptica de mundo, representada pela expectativa 

de se criar um novo mundo e um novo homem.  Para Voegelin, o crescimento do positivismo, 

principalmente na segunda metade do século XIX, foi responsável pela destruição dos 

princípios da ciência política, na medida em que impõe um modelo, padrão, que exclui as 

experiências transcendentes do que considera ser ciência.  

 Apresentou-se, então, mais detalhadamente, o cientista e filósofo político Eric Voegelin 

por meio de sua biografia, que por si só demonstra seu interesse pela amplitude de visão e crítica 

profunda das teorias correntes em sua época. Do rapaz que trouxe da juventude a intensa 

capacidade de debate, interesse diversificado e experiências do contato com outras culturas, ao 

filósofo político considerado um revolucionário das ideias políticas, percebe-se a coerência de 

sua busca da verdade, como antídoto para as deformações ideológicas de sua época. A 

abordagem científica dos fenômenos de seu tempo acrescidos do viés fenomenológico 

filosófico acrescentou um colorido que raros autores alcançaram. Percebeu uma nova 

consciência de época que modificava a ordem estabelecida, deformando os símbolos das 

experiências fundantes do ser. Dentro dessa proposta de compreensão da crise da modernidade, 

Voegelin procedeu à busca da relação entre Deus e o homem, o mundo e a sociedade, ou seja, 

do quatérnio da “comunidade do ser”, em suas pesquisas iniciais sobre as assim denominadas 

religiões políticas que culminaram na proposta de A Nova Ciência da Política, introduzindo o 

tema do gnosticismo conforme se segue. 
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2 PARA UMA NOVA CIÊNCIA DA POLÍTICA: O CONCEITO DE RELIGIÕES 

POLÍTICAS E A QUESTÃO DO GNOSTICISMO 

 

Neste capítulo investiga-se a base conceitual utilizada por Voegelin nesse tema, 

estudando-se como foi desenvolvida, para então se buscar compreender de que maneira 

favorece à provável ligação das ideologias políticas modernas ao tema do gnosticismo como a 

natureza da modernidade especulada em um dos momentos de sua produção intelectual. 

Espera-se, com o estudo da teoria proposta por Voegelin, que haja a possibilidade de 

contribuição para se compreender os desafios da atualidade, pois trata de conceitos 

tradicionalmente afeitos à esfera religiosa, observados do ponto de vista das ciências políticas. 

 

2.1 As religiões políticas 

 

 Ao analisar-se o termo religiões políticas na obra de Eric Voegelin, busca-se a 

compreensão de como o autor percebeu a relação básica entre o homem, a religião e a 

religiosidade, e como essa conexão afeta a prática política. 

Voegelin (2002) introduziu o termo em seu livro As Religiões Políticas, de abril de 1938, 

como um de seus elementos iniciais da pesquisa sobre os movimentos políticos do século XX.  

Conforme seu relato, por ocasião da ascensão do nacional-socialismo  

 

[...] ainda não existia um aparato intelectual para tratar de fenômenos intelectuais tão 

complexos – a deformação, a perversão, o charlatanismo e a vulgarização. Era preciso 

proceder a estudos para criá-lo. A esse contexto pertencem os estudos que publiquei 

sob o título Die politischen Religionen em 1938. (VOEGELIN, 2015a, p. 86).  

 

Por isso, em As Religiões Políticas (2002) demonstrou ter consciência da dificuldade 

dessa empreitada, posto que logo assumiu que “falar de religiões políticas e interpretar os 

movimentos de nosso tempo não apenas como políticos mas também, e sobretudo, como 

religiosos, não é ainda claro” (VOEGELIN, 2002, p. 23). 

 A questão a impulsionar as pesquisas de Voegelin (2015a) a respeito do nacional-

socialismo inicialmente, e que se estendeu ao fascismo, marxismo, e outras ideologias 

modernas, foi sua busca por examinar em profundidade a estrutura da realidade na qual essas 



46 

 

ideologias se firmaram. Para tanto, a base de sua reflexão sobre as questões políticas centrou-

se na procura, além de fatos históricos e filosóficos, pelos símbolos políticos que se formaram 

na experiência do ser com a realidade: 

 

Voegelin desenvolveu a sua intuição de que a raiz do Estado deve ser procurada na 

natureza profunda do homem e na sua relação com a realidade, a partir da análise das 

ideologias e do simbolismo político; e foi através das obras de Aristóteles, de Averrois 

e de São Tomás de Aquino, que tentou explicar as origens do Estado totalitário da sua 

época. Este interesse crescente pelo substracto religioso e metafísico da ideia de 

Estado, confrontado com a forte ascensão dos movimentos de massa nazi, fascista e 

bolchevista, motivou-o a redigir As Religiões Políticas em 1938, um verdadeiro 

ataque contra todas as ideologias do seu tempo. (SCHMUTZ, 2002, p. 7). 

   

 Voegelin (2015a) percebeu que para a compreensão dos movimentos políticos 

modernos, os grandes pensadores do Ocidente haviam relacionado política e religião, 

referindo-se aos filósofos desde a Antiguidade, iniciando-se em Platão e Aristóteles.  O próprio 

autor revelou que seguiu autores que interpretavam os movimentos ideológicos como religiões, 

como o filósofo francês Louis Rougier (1889-1982) em Les mystiques politiques 

contemporaines (As místicas políticas contemporâneas) - (Paris, 1935), e do belga Étienne de 

Greeff (1898-1961),  em Le Drame humain et la Psichologie des “mystiques” humaines41(O 

drama humano e a psicologia dos “místicos” humanos) - (1937). Outras influências seriam os 

filósofos franceses de orientaçao católica A. D. Sertillanges (1863-1948), Jacques Maritain 

(1882-1973), Étienne Gilson (1884-1978), Henri de Lubac (1896-1991), o teólogo suíço Hans 

Urs von Balthasar (1905-1988); e também o filósofo francês Joseph Vialatoux (1880-1970) 

(GONTIER, 2011, p. 46). 

 Segundo Caldeira (2016, p. 899), a obra L’histoire du communisme (1848), de Alfred 

Sudre, se constituiu como uma das primeiras a traçar a relação entre doutrinas políticas e 

religiosas. Aponta outras obras em que os conceitos de política e religião se equivalem:  

 

A ideia de que “socialismo = religião” foi recorrente entre sociólogos alemães e 

franceses. Monnier, por exemplo, na obra Le paradis socialiste et le ciel, de 1907, 

afirma: “O socialismo é uma religião. É aí que se encontra sua grandeza e seu poder 

de atração sobre as massas. É também sua fraqueza” (MONNIER apud ANGENOT, 

2004, p. 9). O psicólogo Gustav Le Bon, estudioso da psicologia das multidões, nome 

de um de seus mais famosos livros, afirmava em seu Psychologie du socialisme, de 

1898, que a qualificação de “religioso” ao socialismo amparava-se no fato da 

“inutilidade de toda discussão com os defensores do novo dogma” (LE BON apud 

ANGENOT, 2004, p. 10). [...]. Uma publicação que também já faz referência à 

realidade, no alvorecer da I Grande Guerra, que será descrita posteriormente pelo 

conceito de religião política é Les religions laïques: un romantisme religieuse, escrito 

                                                           
41 Esta citação se encontra nas fontes bibliográficas do próprio livro As Religiões Políticas pelo prefaciador 

(VOEGELIN, 2002, p. 87). A referência também se encontra em VOEGELIN, 1982, p. 15, nota 8.  
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por Dom Besse, publicado em 1913. Em 1932, Franz Werfel, romancista austríaco, 

em uma de suas palestras proferidas naquele ano, interpretava a realidade política da 

juventude alemã da seguinte forma: “A juventude se afasta do ego desemparado. 

Comunismo e nacional-socialismo são ambos níveis primitivos para transcender o 

ego. Eles são ersatz religions (de substituição), ou se você quiser, ersatz (substitutos) 

da religião”. (WERFEL apud MAIER, 1997, p. 277). (CALDEIRA, 2016, p. 899). 

 

 Mesmo não sendo o primeiro autor a introduzir o termo religiões políticas, Voegelin 

tomou para si a tarefa de apontar uma perspectiva religiosa nas ideologias políticas do seu 

tempo. Introduziu conceitos, e de forma criativa, propôs neologismos, para abarcar a dimensão, 

ainda em pesquisa na época, dessa possível relação.  

 Voegelin iniciou o livro com a frase de Dante como epígrafe, retirada da Divina 

Comédia – Livro 1 - Inferno: “Per me si va ne la città dolente”42. A esse respeito, Sandoz 

(2017) comenta que as portas do inferno estavam abertas, e Voegelin iria adentrar o Inferno, ou 

mesmo, que poderia ser um prenúncio de toda a atrocidade que se seguiria com o regime político 

nascente, uma vez que o livro foi inicialmente editado apenas algumas semanas antes da 

anexação da Áustria pelo regime do nacional-socialismo.  

 No prefácio de dezembro de 1938, quando o livro foi reeditado e recebeu algumas 

críticas por supostamente não ter sido suficientemente contrário ao movimento nazista43, o 

próprio Voegelin esclareceu o que se impunha. Nesta fala está a epigrafe escolhida para a 

abertura deste trabalho, pois introduz-se de forma clara a ênfase de Voegelin em sua visão do 

aspecto religioso nos movimentos políticos e a necessidade de avaliar a questão do Mal: 

 

[...] a minha rejeição por qualquer forma de colectivismo político pode encontrar-se, 

por quem souber ler, no verso de Dante colocado no início do estudo; e eu poderia 

facilmente revelar a amplitude da minha reserva de expressões [... mas tenho] 

numerosas razões. Não posso aqui aflorar senão uma delas, assaz essencial.  

O colectivismo político não é somente uma manifestação política e moral; é a sua 

componente religiosa que me parece muito mais importante. O combate literário 

como forma de contrapropaganda ética é importante, mas torna-se duvidoso se vier a 

ocultar o essencial. Mesmo duplamente duvidoso: porque desvia a atenção do facto 

de, por detrás das acções eticamente condenáveis, se esconder um mal mais grave e 

mais perigoso; e torna-se equívoco e inoperante se não encontrar fundamento mais 

profundo do que um simples código moral. Não quero com isso dizer que o combate 

ao nacional-socialismo não deva ser conduzido também sobre o plano ético; mas 

justamente que ele não é suficientemente radical, segundo o meu ponto de vista, 

porque lhe falta um enraizamento na realidade. Uma consideração religiosa do 

                                                           
42 “Vai-se por mim à cidade dolente” (ALIGHIERI, 2011, p. 37). Primeiro cântico do 3º. Canto, do Livro Inferno. 

Dante e seu guia, Virgílio, chegam diante da porta do Inferno. Essas palavras, que se seguem de mais 8 cânticos, 

estão escritas acima, no portal. Dante se assusta de ter que cruzar o portal do Inferno, lugar de sofrimento. 
43 A crítica veio de Thomas Mann – Paul Thomas Mann (Lübeck, 6 de junho de 1875 – Zurique, 12 de agosto de 

1955), escritor alemão e crítico ao regime nazista, recebeu o prêmio Nobel de Literatura de 1929 pelo livro 

"Buddenbrooks". É considerado um dos maiores romancistas do século XX, também tendo escrito A Montanha 

Mágica (citada na referência 22, acima). Irmão mais novo do também romancista Heinrich Mann, proferiu 

discursos chamando o povo alemão à razão. (9 set. 2017).  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbeck
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nacional-socialismo deveria partir do pressuposto que possa existir o Mal no 

mundo; e não o Mal como um modo deficiente do ser, como um negativo, mas 

como uma verdadeira substância e uma força efectiva no mundo. Face a uma tal 

substância, não apenas moralmente má, mas também religiosamente maléfica, 

satânica, a oposição não pode ser conduzida senão a partir de uma força 

igualmente poderosa, mas religiosamente boa. Não se pode combater uma força 

satânica somente com moralidade e sentimentos de humanidade. (VOEGELIN, 

2002, p. 20, grifo nosso). 

 

 Com a epígrafe “Per me si va ne la città dolente”, portanto,  já se descortina todo o 

cenário que Voegelin irá mostrar a respeito do Mal no mundo como força, “[...] e mesmo uma 

força muito atractiva” (VOEGELIN, 2008, p. 22), que nele atua. 

 Ponto central em sua pesquisa será a busca pelos símbolos que promovem a ligação “do 

domínio humano e político com o domínio divino. (VOEGELIN, 2002, p. 43). Símbolo é 

palavra grega – sym bállein –, e significa jogar junto, “com-jugar”. Na Grécia antiga, o símbolo 

era um objeto dividido em duas partes. Quando reunidas, permitiriam reconhecimento entre os 

que estivessem de posse das metades. (BRANDÃO, 1987). Para Voegelin é no símbolo que 

ocorre a relação entre a consciência e o ser, conforme Henriques (2010): 

 

A história é feita de símbolos, com os quais a consciência verbaliza a sua experiência 

de novidade. O símbolo tem um estatuto semelhante ao da interrogação; alude à 

experiência ordenada e ao retorno diferenciante da interrogação. Não bloqueia o 

tempo numa sequência obrigatória mas abre-o por uma erupção epocal que articula o 

presente com o passado. (HENRIQUES, 2010, p. 137-138)      

 

 Voegelin, em sua pesquisa, na história, percebeu a separação da ecclesia em duas 

vertentes – a espiritual e a temporal –, favorecendo o surgimento das comunidades 

intramundanas. Cita Santo Agostinho (354-430) como o primeiro a dar uma grande 

interpretação às questões profundas a respeito do Bem e do Mal, discutidas no De Civitas Dei, 

sobre um “afrontamento entre a civitas celeste e a civitas terrena, entre o reino de Cristo e o 

reino do Mal”, que se separam “através da queda do anjo do Mal” (VOEGELIN, 2002, p. 50-

51).  

 Chama a atenção, no entanto, um ponto: a criação dos símbolos de comunidades de 

adeptos de Cristo de um lado, e seus inimigos, de outro, ocorreu historicamente em um 

momento de luta de afirmação do cristianismo, por conta da conquista de Roma pelos 

Visigodos, no ano 410 D.E.C.. Roma havia ficado quase 800 anos invicta, e a religião nascente 

deveria ser suficiente para proteger o Estado do Império Romano. Para a opinião pública, a 

mudança para essa nova religião é que havia trazido o castigo da queda de Roma. Santo 

Agostinho, no entender de Voegelin (2002, p. 51) dá a resposta ao público quando “[...] 
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desenvolve a imagem da verdadeira posição cristã e do significado do partido de Cristo [...] e 

encontra fórmulas duras, indo até ao desprezo da vida, quando se volta contra as lamentações 

sobre o massacre de Roma.”. 

Como outro exemplo da separação entre o espiritual e o temporal que propiciou a 

formação de comunidades intramundanas, cita São Tomás de Aquino (1225-1274), que para 

Voegelin, apoiou-se na teoria aristotélica, mas perdeu seu sentido central: 

 
O problema desenha-se de maneira mais estreita e mais precisa ao nível da escolástica, 

quando as linhas de fractura do sacrum imperium  são já visíveis na teoria do Estado, 

de São Tomás de Aquino. [...] O acolhimento da teoria de Estado aristotélica permite 

a São Tomás de Aquino determinar o lugar da função eclesiástica em relação à função 

principesca. Seguindo a Politique ao nível dos conteúdos, São Tomás de Aquino 

atribui ao príncipe a função de exercer a soberania mundana sobre os seus súbditos de 

tal maneira que a sua existência material e espiritual lhe permite perseguir o melhor 

possível a salvação da sua alma; o cuidado espiritual subsiste como assunto da Igreja. 

(VOEGELIN, 2002, p. 52-53).  

 

Ilustrando historicamente, Voegelin menciona o imperador Frederico II, do Império 

Romano-Germânico (mencionado anteriormente), que se autorefere como deus-messias após a 

conquista de Jerusalém e entra em confronto com a Igreja, tendo sido excomungado por duas 

vezes, culminando na declaração do Papa Gregório IX de que o imperador seria o Anticristo. 

Segundo Voegelin (2002, p. 54), nascia assim a “primeira religião política intramundana sobre 

o solo da ecclesia cristã.”  

Além de apontar essas fases históricas de constituição da Igreja ocidental que criaram 

símbolos fundantes até a modernidade, Voegelin chama a atenção para a existência de outras 

dimensões simbólicas, percebidas internamente, pelos homens.  

 Situa o problema do uso simbólico da língua, quando se propõe a falar de religiões 

políticas, uma vez que a constituição dos Estados modernos trouxe o desafio de que “falar de 

religião é falar da instituição Igreja, e falar de política é falar de Estado” (VOEGELIN, 2002, 

p. 23). Segundo o autor, a luta entre o Santo Império da Idade Média e o Estado criou símbolos 

linguísticos que não exprimem a realidade, e mais ainda, fomentam essa disputa. Voegelin 

(2002, p. 24) aponta que o termo religião estava ligado às manifestações das grandes religiões 

redentoras, como o Cristianismo; e o termo Estado, às organizações políticas típicas do Estado 

Moderno. Lembra que é necessário ampliar o leque dessa visão de conceito de religião para 

incluir outras manifestações religiosas percebidas no desenvolvimento dos Estados, bem como 
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examinar o próprio conceito de Estado, para avaliar se este somente se refere às organizações 

mundana e humanas, sem vínculo com o religioso. 

 Procedendo, pois, a examinar o conceito de Estado, Voegelin apontou uma definição 

básica, que diz de uma união associativa de homens, dotada de um poder soberano originário. 

No entanto, para compreender esse poder originário é necessário remontar ao seu aspecto 

histórico. Situou Hegel como o teórico que definiu essa tese, de que 

 

[...] o povo, enquanto Estado, constituía o Espírito na sua realidade imediata e, 

consequentemente o poder absoluto sobre a terra. [...] Se o Estado é o poder absoluto, 

então não pode haver barreiras no seu seio. Do mesmo modo, é dele que depende a 

mecânica da ordem e do dever, da total obediência e da abdicação do pensamento e 

do raciocínio individual, a ausência do espírito individual e ao mesmo tempo a intensa 

presença da espírito que se dilui no Estado. (VOEGELIN, 2002, p. 26). 

 

 Voegelin questionou esse conceito hegeliano, se perguntando se nele seria possível o 

homem existir como indivíduo, ou se deve participar de forma diluída em algo como um 

Realissimum (ou o ser mais verdadeiro)44, que o ultrapassa, encarnado no Estado, na ciência, 

na raça ou classe: 

 

O poder de o Estado ser originário ou absoluto deixa de ser um juízo de um sujeito 

conhecedor, tornando-se no dogma de um crente. A existência do homem perde uma 

parte da realidade na sua vivência própria, o Estado restitui-lhe e afirma-se como o 

único real verdadeiro, do qual emana um fluxo de realidade para os homens e os faz 

reviver de maneira englobante, como partes de uma realidade sobre-humana. 

Penetramos aqui no coração de uma experiência religiosa, e as nossas palavras 

descrevem um processo místico. (VOEGELIN, 2002, p. 27). 

 

 Passa, a seguir, ao seu conceito de religião. Para isso, Voegelin situa o homem como 

uma criatura em constante questionamento, que sofre do que ele denominou “agitações 

profundas”, as quais são denominadas inadequadamente sentimentos, pois podem ser 

confundidas com as emoções mais superficiais.  

 No homem religioso, essas agitações são descritas por imagens, uma vez que as palavras 

não são suficientes para expressar essa profundidade. Termos como “sentimento primitivo”, 

indicando algo maior e mais profundo; “infinitude de sentimento”, indicando não se fixar em 

algo; “sentimento da mais pura dependência”, indicando vínculo a algo sobrepessoal; 

“abandono”, quando se é arrastado por suas agitações existenciais, refletem um movimento ou 

tentativa de conhecimento de si ou o do encontro com Deus. Essa diversidade de experiências, 

                                                           
44 Voegelin utiliza a palavra realissimum no sentido da realidade mais alta, representando o fundamento divino ou 

transcendente (FEDERICI, 2011, p. 207). 
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junto às tentativas de racionalização, formam sistemas e símbolos, que irão permear a existência 

humana. 

 Para Voegelin, alguns irão vivenciar a experiência  espiritual e religiosa na ideia de Deus 

– a analogia entis, do Ocidente. Outros terão a experiência na realidade, sobre a natureza, ou 

um povo, que se torna para eles um “Realissimum, o ser mais verdadeiro, que se eleva ao lugar 

de Deus e lhe esconde, assim, todo o resto – nomeadamente, e sobretudo, o próprio Deus.” 

(VOEGELIN, 2002, p. 30). Esse é um ponto alto de sua reflexão. 

 Voegelin chega à questão da imanentização do sagrado: 

 

Onde quer que um ser real se deixe reconhecer na experiência religiosa como sagrado, 

transforma-se em Realissimum, no ser mais verdadeiro. Esta transformação primitiva 

do natural em divino tem por consequência uma recristalização sagrada e axiológica 

da realidade em torno do que foi assim reconhecido como divino. Universos de 

símbolos, de signos linguísticos e de conceitos ordenando-se em torno deste centro 

sagrado, consolidam-se em sistemas, impregnam-se do espírito da agitação religiosa 

e serão fanaticamente defendidos como a ordem “justa” do ser. O nosso tempo está 

saturado de ordens religiosas deste gênero, e a consequência disso é uma confusão 

babilônica das línguas pelo facto de os signos de uma língua possuírem qualidades 

sagradas, mágicas e axiológicas profundamente diferentes, segundo o locutor que as 

emprega.” (VOEGELIN, 2002, p. 30). 

 

 Voegelin (2008) percebeu que aspectos simbólicos e transcendentes exerceram 

influência nas atitudes e manifestações de massa, nas ideologias e movimentos totalitários. 

Propôs ser o “fechamento da alma” à transcendência45  ou mesmo “a falta da experiência da 

transcendência, que leva à desumanização”, promovendo as distorções da realidade. “A 

realidade da razão e do espírito, que se revela nas experiências noética e pneumática, 

desaparece, e em seu lugar a ênfase é transferida para a experiência do mundo das coisas na 

existência espaço-temporal.” (VOEGELIN, 2008, p. 339). A tentativa de imanentização 

favorece a ideia de uma “humanidade pneumopatológica”, de uma doença do espírito, que 

ocorre com a mudança da ênfase no mundo. 

Pneumopatologia, segundo Voegelin (2008), foi um termo introduzido por Schelling46. 

Para chegar ao uso desse termo, Voegelin (2008, p. 136-137) se baseou na distinção feita por 

Robert Musil em identificar uma “estupidez elevada ou inteligente”, a “mais letal”, por ser um 

atrevimento em relação a algo a que não se tem direito; e uma “estupidez simples”, que seria 

apenas uma “falta de entendimento”, para dizer dessa “arrogância espiritual” ou hybris. 

Explicou que não é “pela falta de entendimento” ou por um “defeito da mente, como nas pessoas 

                                                           
45 Ver referência à “abertura” e “fechamento da alma”, termos de Bergson, na página 83.    
46 Voegelin não conseguia se lembrar onde, na obra desse autor, encontrou o termo, mas não queria deixar de dar 

crédito ao seu real criador. (VOEGELIN, 2008, p. 137). No entanto, Day (2003, p. 35-36) considera que o próprio 

Voegelin cunhou esse termo, a partir de outros termos utilizados por Schelling. 
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simples”, como alguns queriam crer, que alguns teóricos cometem essas distorções ideológicas; 

é o aspecto psicopatológico de um defeito do espírito, a “revolta contra o espírito”, que 

necessitou da expressão pneumopatologia, para melhor expressá-la. Mas Voegelin fez questão 

de lembrar que esses problemas do espírito são conhecidos “desde Platão até Schelling e no 

presente por Musil e Doderer.” (VOEGELIN, 2009, p. 137). Seguindo esses dois últimos 

autores, Voegelin também se referiu à criação de uma “segunda realidade”, como já 

mencionado, que surge quando, por um ato de imaginação, sobrepõe-se o mundo criado sobre 

o mundo da realidade. 

 Diferente da doença da mente ou psicopatologia, a doença pneumopatológica se 

constitui na tendência à imanentização, às vezes à força e com violência, do sagrado na 

realidade mundana, promovendo distorções e rejeitando sua existência; enquanto a experiência 

mística ou unio mystica, por ser uma genuína experiência do ultrapassar da criatura, contribui 

para uma vida em plenitude, consigo, com os outros, com o transcendente. (VOEGELIN, 2002, 

p. 32). 

 Em busca da compreensão de quais seriam, então, os símbolos políticos fundantes das 

experiências do ser, rastreou o conceito de religiões políticas desde a mais antiga religião 

política da civilização – o Egito e seu culto ao deus Sol –, principalmente o culto a Akhenaton, 

no qual o sol é adorado por ser “o princípio dispensador de vida enquanto tal” (VOEGELIN, 

2002, p. 37) e como símbolo da emanação sagrada. Segue pelo rompimento da concepção 

agostiniana da sociedade cristã pelo abade cisterciense Joaquim de Fiore (ca.1130 - 1202), que 

aplica o símbolo da Trindade ao curso da história (VOEGELIN, 1987, p. 87), chegando até a 

modernidade. 

    Para Voegelin, a escatologia trinitária de Joaquim de Fiore criou os símbolos que regem 

a “auto-interpretação, até hoje, da sociedade política moderna”. (VOEGELIN, 1982, p. 87). 

Fiore desenvolveu, a partir das Sagradas Escrituras, uma filosofia da história caracterizada por 

três eras: do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pode-se reconhecer, na modernidade, o 

simbolismo dessa tripartição da seguinte maneira: 

 

 a) a história é percebida como uma sequência de três eras. Como exemplo, Voegelin 

(1982) cita a divisão da história em: antiga, medieval e moderna; as fases teológica, metafísica 

e científica propostas por Turgot e Comte; os três estágios de liberdade e realização espiritual 

auto-refletiva de Hegel; Marx, com os três estágios do comunismo primitivo, sociedade de 

classes e comunismo final; e o nacional-socialismo do Terceiro Reino (Terceiro Reich);  
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 b) o surgimento de um líder. Várias especulações sobre a identidade desse líder foram 

feitas ao longo da história. Exemplos dados por Voegelin (1982): o príncipe, de Maquiavel, os 

super-homens de Condorcet, Comte e Marx; e no momento contemporâneo, os líderes 

paracléticos47 dos novos reinos; 

 c) o profeta da nova era. O profeta gnóstico – sendo, para Voegelin, o próprio Joaquim 

de Fiore o primeiro exemplo – e o intelectual gnóstico da modernidade;  

 d) a irmandade de pessoas autônomas. Pela descida do Espírito Santo, não mais será 

necessária a intermediação da Igreja. Isso pôde ser visto em seitas medievais, renascentistas; de 

forma secularizada, tornou-se “um componente formidável no credo democrático 

contemporâneo; e constitui o núcleo dinâmico do misticismo marxiano acerca do reino da 

liberdade e do gradual desaparecimento do estado”. (VOEGELIN, 1982, p. 88). 

 

Voegelin (2002) comenta que “a obra de Joaquim de Fiore é reconhecida como sendo o 

evangelium aeternum do Apocalipse (14,6).”. As primeiras irmandades franciscanas tentaram 

identificar o Dux (Líder) anunciado por Fiore na pessoa de São Francisco de Assis. E que o 

“apocalipse do reino cristão e o simbolismo da baixa Idade Média irão constituir a base histórica 

da dinâmica apocalíptica nas religiões políticas modernas” (VOEGELIN, 2002, p. 56-57). Para 

ele, a presença do simbolismo do apocalipse se mantém no 

 

[...] simbolismo dos séculos XIX e XX, nos três estádios da filosofia da história de 

Marx e Engels, no Terceiro Reich do nacional-socialismo, na Terceira Roma fascista, 

depois da antiga e da cristã. Do mesmo modo, as determinações quanto ao sentido do 

terceiro reino mantiveram-se: a saber, a crença na dissolução da instituição 

eclesiástica mundana, na espiritualização das ordens religiosas da vida cumprida no 

Espírito Santo, que se encontra na crença na decadência do Estado e na livre 

associação fraternal dos homens no terceiro reino comunista; a crença na vinda 

daquele que há de inaugurar o novo reino, o “quinhentos, cinco e dez” de Dante 

(DVX), está presente nas figuras e nos mitos dos Führer do nosso tempo; e as ordens 

do novo reino tomam a forma das associações e das elites comunistas, fascistas ou 

nacional-socialistas, que assim se tornam no fulcro da nova organização. 

(VOEGELIN, 2002, p. 58). 

 

Defende, ainda, que não é possível compreender a vida do homem na comunidade 

política sem incluir as dimensões corporais, espirituais e religiosas; da mesma forma, as 

                                                           
47 Paráclito ou Paracleto (para/klhtov - paráklētos; em latim: paracletus) significa “aquele que consola, conforta, 

advoga”. Paraclete/Paraklete: (Greek parakletos, “comforter,” “consoler,” “advocate”). In the Gospel of John, 

the Paraclete, often translated as “comforter,” “advocate,” or “helper,” which may be interpreted variously as 

Jesus interceding or as the Holy Spirit. Mani was understood to be the Paraclete in Manichaeanism. The Cathar 

consolamentum rite involved the Gospel of John being placed on the head of the initiate, and the Paraclete or 

Holy Spirit was believed to descend into the newly initiated Perfect. Paracletos: (Greek, “comforter”) According 

to the Valentinian system described in Tertullian’s Against the Valentinians, an aeon emanated from Anthropos 

and Ecclesia, who is paired in a syzygy with Pistis. (SMITH, 2009, p. 187). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
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“agitações da religiosidade sopram através da linguagem da política que se torna, assim, 

significativamente, na simbólica da penetração da experiência mundana pela experiência 

transcendente e divina.” (VOEGELIN, 2002, p. 83-84). 

 Afirma que “quando os símbolos da religiosidade supramundana são banidos, são os 

novos símbolos, nascidos da linguagem científica intramundana, que tomam o seu lugar.” 

(VOEGELIN, 2010, p. 69). Como ilustração, Voegelin cita um dos “símbolos sagrados mais 

importantes através dos quais se estabeleceu a ligação do domínio humano e político com o 

domínio divino” – o da emanação sagrada, que surge em vários momentos na história, não 

apenas no mito solar egípcio: 

 

a) Surge na Monarchie, de Dante: “[e o imperador,] iluminado pela luz da sua graça 

paternal, alumia com os mais virtuosos raios o globo da terra” (VOEGELIN, 2002, p. 

44);  

b)  Surge da mesma forma com Luís XIV, que se denominou o ‘Rei Sol’: em suas 

memórias, justifica a escolha desse símbolo como se fizesse referência a um hino a 

Akenathon, e finaliza dizendo que “é a mais viva e mais bela imagem de um monarca.” 

(VOEGELIN, 2002, p. 45). 

c) Com Jean Bodin, jurista francês, adepto da teoria do direito divino dos reis: “o direito 

de mando irradia sobre toda a pirâmide dos órgãos do Estado, até ao mais baixo de seus 

súditos. [...] a ordem estabelecida por Bodin permaneceu o modelo da ordem interna 

dos Estados europeus até as modernas teorias secularizadas das ordens jurídicas.”. 

(VOEGELIN, 2002, p. 45-46, grifo nosso). 

 

Sendo assim, é necessário buscar as formas de representação simbólicas da experiência: 

A comunidade é igualmente um domínio de ordem religiosa e todo conhecimento de 

uma situação política será insuficiente num ponto decisivo, se não englobar as forças 

religiosas da comunidade e os símbolos nos quais se exprimem, ou melhor, se, ainda 

que as englobe, ela todavia não as identificar como tal e as transpor em categorias 

irreligiosas. (VOEGELIN, 2002, p. 83). 

  

 Nesse estudo, Voegelin apresenta que em cada civilização – europeia ou mediterrânea 

– pode-se perceber simbolismos sagrados expressos: 

a) na hierarquia, em que “a substância sagrada do Deus transcendente se estende à 

comunidade das criaturas - emanação; 
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b) na ecclesia, como substância sagrada da comunidade; 

c) no apocalipse, como revelação do reino, 

d) nos monarcas sagrados, como mediadores do divino e portadores da personalidade da 

comunidade.” (VOEGELIN, 2002, p. 84). 

 Em sua crítica, Voegelin (2002, p. 71) considera que o aspecto comum a toda a 

simbólica moderna é o seu caráter de “ciência”. No entanto, nem “a via do saber, nem a via 

cristã, podem resolver o mistério de Deus e do ser.” (VOEGELIN, 2002, p. 85). 

 A proposta de compreensão dos fenômenos totalitários a partir do conceito de religiões 

políticas feita inicialmente por Voegelin, buscando os símbolos existentes nas representações 

coletivas, terá como acréscimo a ideia do gnosticismo como fundamento da modernidade.  

 

2.2 O conceito de gnosticismo  

A partir de seus estudos sobre a história do Cristianismo e sobre a Idade Média, Voegelin 

tomou conhecimento da existência de movimentos sectários, cujas crenças não eram ainda 

muito claras. Empenhou-se nessa pesquisa, chegando às questões que giravam em torno do 

gnosticismo.  

A palavra “gnose” tem sua etimologia no grego gnw>>osiv (gnôsis) e significa 

“conhecimento” (BRANDÃO, 1987), ou o “conhecimento direto do divino, que oferece por si 

mesmo a salvação”48 (SMITH, 2009, p. 102). 

Os estudos de Voegelin se dirigiram especialmente para o tema do gnosticismo, embora, 

conforme anteriormente citado, não tenha sido o único autor a pesquisar suas influências desde 

a Antiguidade. No entanto, introduzir o tema das religiões políticas e fazer a correlação do 

gnosticismo à questão das ideologias modernas foi algo surpreendente para a comunidade 

científica: 

 

Ao longo das décadas de 1940 e 1950, fui gradualmente me dando conta de que, além 

da filosofia clássica e do cristianismo revelado representado pela Igreja principal, 

havia simbolizações de credos fundamentais que os especialistas da área 

classificavam como gnósticos. Até onde me lembro, foi com a leitura da introdução 

de Hans Urs von Balthasar49 à sua obra Prometeus, publicada em 1937, que pela 

                                                           
48 “Direct knowledge of the divine, which itself provides salvation.” 
49 Hans Urs von Balthasar (1905-1988), teólogo e filósofo suíço, inicialmente jesuíta, foi um importante escritor e 

intelectual católico do século XX. Estudou nas universidades de Viena, Berlim e Zurique, apresentando a tese 

de doutorado “A História do Problema Escatológico na Literatura Moderna Alemã”. Atraído pelos trabalhos de 

Henri de Lubac, Erich Przywara, Jean Daniélou, dentre outros, voltou seus estudos para as Escrituras e Patrísticas 

como fontes primárias teológicas. Fundou o diário Communio: International Catholic Review, em 1972, com 

Daniélou, de Lubac, e Joseph Ratzinger. Entre 1961 e 1987, escreveu sua trilogia (15 volumes) The Glory of the 
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primeira vez me dei conta do problema do gnosticismo e de sua aplicação a fenômenos 

ideológicos modernos.  Desde os anos 1930 a bibliografia sobre o gnosticismo vinha 

crescendo de forma significativa, e era possível encontrar aqui e ali, observações 

marginais sobre o paralelismo entre o gnosticismo e as ideologias modernas. Descobri 

que a continuidade do gnosticismo da Antiguidade à era moderna era consenso entre 

os melhores estudiosos dos séculos XVIII e início do XIX. (VOEGELIN, 2015a, p. 

105). 

 

 Conforme Voegelin (2000), Hans Urs von Balthasar (1905-1988) – suíço, sacerdote e 

considerado um dos maiores teólogos do século XX –, publicou em 1937 o livro Prometheus: 

Studien zur Geschichte des Deutschen Idealismus (ou Prometeu: estudos sobre a história do 

idealismo alemão), no qual discorre sobre o mito grego de Prometeu50, que rouba o fogo dos 

deuses – uma metáfora de “trazer consciência” – para dá-lo aos homens, sendo punido por sua 

hybris (palavra grega para “excesso”, “descomedimento”, “arrogância espiritual”). Na 

modernidade, assemelha-se à tentativa humana de alcançar o status de divindade por seus 

próprios meios e pelo conhecimento.  

 Da mesma forma se impôs para ele a obra de 1835 de Ferdinand Christian Baur (1792-

1860), alemão, teólogo protestante e historiador, fundador da Tübingen School of Theology na 

Alemanha. No livro “Die christliche Gnosis: oder, die christliche Religionsphilosophie in ihrer 

geschichtlichen Entwicklung [A gnose cristã: ou, a filosofia cristã da religião e seu 

desenvolvimento histórico]”, traçou a história do gnosticismo “desde a primeira gnose da 

Antiguidade, passando pela Idade Média, até as filosofias da religião de Jackob Böhme, 

Schelling, Schleiermacher e Hegel.” (VOEGELIN, 2015a, p. 105). 

Para Voegelin, Baur acrescentou importantes contribuições à compreensão do termo 

gnose, e vale conhecer sua explicação: 

 

A Gnose é um conhecimento superior, um conhecimento que tem uma percepção clara 

dos fundamentos sobre os quais ela repousa, e a maneira pela qual sua estrutura foi 

construída; um conhecimento que é completamente o que, como conhecimento, é 

chamado a ser. Nesse sentido, ela constitui a antítese natural de Pistis, a Fé: se se 

deseja denotar o conhecimento em sua diferença específica da fé, nenhuma palavra 

marcará a distinção mais significativamente do que a Gnose. Mas descobrimos que, 

mesmo neste sentido geral, o conhecimento denominado Gnosis é um conhecimento 

religioso e não qualquer outro; pois não é o conhecimento especulativo em geral, mas 

apenas o que se refere à religião. Assim, o apóstolo Paulo usa a palavra gnw>siv 
 (gnosis) para caracterizar esse ponto de vista da ingestão de carne oferecida aos 

ídolos, que se diziam mais liberal do que qualquer outro, como mais esclarecido, mais 

estritamente de acordo com a essência do assunto em questão. Em 1 Cor. XII. 851 ele 

                                                           
Lord, Theo-Drama, and Theo-Logic. Faleceu um dia antes de ser nomeado cardeal pelo Papa Joao Paulo II. 

(BALTHASAR, 2017). 
50 Em grego: Promhqeu/v, transl.: Promēthéus, "antevisão". É filho de Jápeto, Titã da segunda geração, ou de 

    Themis. (SMITH, 2017). 
51 “MANIFESTAÇÕES DO ESPÍRITO - Epístolas de São Paulo: Primeira Epístola aos Coríntios (1Cor), capítulo 

12. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Translitera%C3%A7%C3%A3o
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fala de um lo/goj gnw>sewj (lógos gnóseos) o qual, acima de tudo, ele distingue de 

lo/goj sofiaj (lógos sophias). (BAUR, 1878, p. 188). 

 

 Voegelin tomou conhecimento de que foram descobertos os documentos sobre a 

existência de uma corrente de gnosticismo a partir de Valentim (Egito, século II)52, filósofo 

religioso influente que ensinou por vinte anos em Roma; rompendo com a Igreja, seguiu com 

seus ensinamentos. Valentim recebeu influência das teorias de Platão, do zoroastrismo e seu 

princípio da dualidade, e do cristianismo primitivo. Segundo essa corrente, existe um reino 

espiritual denominado Pleroma. Segundo Smith (2009, p. 198, tradução nossa)53, é uma palavra 

grega que significa plenitude: “O reino divino dos eons [emanações]; o mundo espiritual além 

do mundo material criado. A noção de um pleroma cheio de seres que emanaram do Deus 

supremo é fundamental para grande parte da cosmologia gnóstica”. Um desses eons seria 

Sophia – a sabedoria: 

 

Uma figura fundamental no mito gnóstico, representando o aprisionamento da alma 

no mundo da matéria e sua liberação no mundo do espírito. A história da queda de 

Sophia tem muitas variações nos textos gnósticos, mas os elementos mais comuns são 

os seguintes: Sophia é a mais baixa dos eons e experimenta uma queda que traz o 

universo material e o demiurgo à existência. Ela é então restaurada, pelo menos 

parcialmente, à sua posição anterior por um eon que pode ser conhecido como o 

Salvador. O mesmo processo ocorre então para os seres humanos, cada um dos quais 

                                                           
1 Agora, a respeito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância. 

2 Sabeis que, quando ainda pagãos, éreis como que desviados e levados para o culto dos ídolos mudos. 

3 Por isso, agora eu vos declaro que ninguém, falando sob influência do Espírito de Deus, vai dizer: “Jesus seja 

maldito”, como também ninguém será capaz de dizer: “Jesus é Senhor”, a não ser sob influência do Espírito 

Santo. 

4 Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 

5 Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 

6 Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. 

7 A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem de todos. 

8 A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria; a outro, uma palavra de conhecimento segundo o mesmo 

Espírito. 

9 A outro é dada a fé, pelo mesmo Espírito. A outro são dados dons de cura, pelo mesmo Espírito. 

10 A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, 

diversidade de línguas. A outro, o dom de as interpretar. 

11 Todas essas coisas as realizam um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. Um só corpo, 

muitos membros.” (BÍBLIA CATÓLICA ONLINE, 2017). 
52 “As primeiras fontes da doutrina de Valentim são citações fragmentadas recolhidas nas obras de seus oponentes 

cristãos ortodoxos e um texto em copta – o Evangelho da Verdade ou Evangelho de Valentim – descoberto em 

Nag Hammadi (Egito).” (GNOSIS BRASIL, 2017).  

   Para ler mais sobre, bem como algumas traduções em inglês dos próprios 13 livros gnósticos, compostos de mais 

de 50 textos, encontrados em 1945 em Nag Hammadi – os chamados Codex (códices) – dentre os quais estão os 

Evangelhos Apócrifos de Tomé, de Felipe, da Verdade, e outros, ver ao final do trabalho, nas referências: The 

Gnostic Society Library (2017). O primeiro códice foi comprado no Cairo e dado de presente por ocasião do 80º. 

aniversário do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, em 1955, devido às suas pesquisas sobre o gnosticismo (ver 

também a referência 55 deste trabalho). Por isto recebeu seu nome – Codex Jung. Com sua morte em 1961, após 

algumas disputas, foi finalmente devolvido ao museu Copta no Cairo, em 1975. 
53 “(Greek, “fullness”) The divine realm of the aeons; the spiritual world beyond the created material world. The 

notion of a pleroma filled with beings that have emanated from the ultimate God is fundamental to much of 

Gnostic cosmology.” 
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pode ser liberado do mundo material. Na cosmologia de Basilides, Sophia é uma das 

cinco emanações do Pai. De acordo com o sistema Valentiniano em Tertullian's 

Against the Valentinians, Sophia era um eon emanado de Anthropos e Ecclesia, que é 

emparelhado em uma sizígia com Theletus. A Sophia Gnóstica se desenvolveu a partir 

da Sabedoria personificada da literatura sapiencial Judaica Helenística, como o Livro 

da Sabedoria, Eclesiastes, e Provérbios. Em Provérbios 8: 22-31, a Sabedoria 

proclama que ela foi criada antes do começo do mundo. (SMITH, 2009, p. 232, 

tradução nossa)54. 

 

 A conexão do autor com o gnosticismo surgiu da necessidade de compreensão do que 

ele denominou o problema da representação existencial, em relação ao tipo de representação 

que um governo tem para seu povo: “Descobri que a representação existencial sempre é o 

núcleo central do governo bem-sucedido, independentemente dos procedimentos formais que 

alçam o governo existencialmente representativo à sua posição” (VOEGELIN, 2015a, p. 104). 

Ou seja, na medida em que o governo exerça satisfatoriamente sua função de mantenedor da 

paz, do bem-estar social, cuide da defesa e da justiça, os meios pelos quais exerça o poder se 

tornam secundários para o povo. Mas percebeu que em alguns povos essa representação 

existencial se torna transcendental, em que se vê 

 

[...] a simbolização da função governamental como representante da ordem divina no 

cosmos. É este simbolismo fundamental que aparece pela primeira vez nos impérios 

do Antigo Oriente Próximo, onde o rei representa o povo perante o deus e o deus 

perante o povo. Nada mudou nessa estrutura fundamental da ordem política, nem 

mesmo nos impérios ideológicos modernos. A única diferença é que o deus foi 

substituído por uma ideologia da história, agora representada pelo governo investido 

de sua função revolucionária. (VOEGELIN, 2015a, p. 105).  

 

 

Segundo Voegelin, muitas críticas foram feitas à sua pesquisa sobre as relações entre o 

gnosticismo e os fenômenos políticos modernos. Mas afirma que teve o cuidado de obter 

informações com outros autores: 

 

Antes de publicar qualquer coisa sobre a aplicabilidade de categorias gnósticas às 

ideologias modernas, consultei nossas autoridades contemporâneas em gnosticismo, 

especialmente Henri Charles Puech, em Paris, e Gilles Quispel, em Utrecht. Puech 

considerou evidente que as ideologias modernas são especulações gnósticas; Quispel 

                                                           
54 “(Greek, “wisdom”) A pivotal figure in the Gnostic myth, representing the imprisonment of the soul in the world 

of matter and its liberation into the world of the spirit. The story of the fall of Sophia has many variations in 

Gnostic texts, but the most common elements are the following: Sophia is the lowest of the aeons and experiences 

a fall that brings the material universe and the demiurge into being. She is then restored, at least partially, to 

her former position by an aeon who may be known as the Savior. The same process then occurs for humans, 

each of whom may be liberated from the material world. In the cosmology of Basilides, Sophia is one of the five 

emanations from the Father. According to the Valentinian system in Tertullian’s Against the Valentinians, 

Sophia was an aeon emanated from Anthropos and Ecclesia, who is paired in a syzygy with Theletus. The Gnostic 

Sophia developed from the personified Wisdom of Hellenistic Jewish sapiential literature, such as the Book of 

Wisdom, Ecclesiastes, and Proverbs. In Proverbs 8:22–31, Wisdom proclaims that she was created before the 

beginning of the world.”. 
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trouxe à minha atenção o gnosticismo de Jung55 pelo qual ele tinha especial interesse. 

(VOEGELIN, 2015a, p. 106). 

 

O gnosticismo, que ocupou nos anos 1950-60 o cerne da reflexão de Voegelin a respeito 

da modernidade, apresenta seis características apontadas por ele como primárias:  

 

 

a) “insatisfação com a situação corrente; 

b) crença em que os aspectos insatisfatórios da situação corrente são o resultado de o 

mundo ser mal organizado; 

c) crença em que a situação não é irremediável; ‘é possível a salvação do mal do 

Mundo’; 

d) crença em que, para ocorrer a salvação, a constituição do ser (i.e., a natureza humana 

e a estrutura da realidade) tem de ser transformada na história; 

e) crença em que a transformação da ordem do ser é possível através da ação humana, 

especialmente a ação política; 

f) porque a transformação da ordem do ser é possível e os seres humanos podem iniciá-

la e dirigi-la, crença em que um plano ou fórmula para fazê-lo tem de ser criada, 

baseada na gnose, o conhecimento secreto que desvenda o mistério da ordem do ser 

e permite aos líderes do movimento gnóstico reorganizar o mundo de uma maneira 

que transforme a ordem do ser. O resultado é a transformação da realidade 

existencial, social e política. O gnóstico faz o papel do profeta, que revela a fórmula 

ideológica para a salvação”. (VOEGELIN, 2000, p. 297-298; FEDERICI, 2011, p. 

90).  

 

 Nas palavras de Vaz (2002), o termo usado por Voegelin indica uma apropriação da 

ideia de salvação pelo conhecimento, na modernidade: 

 

                                                           
55 Carl Gustav Jung (1875-1961), psiquiatra e psicólogo suíço, grande pesquisador sobre a psique, foi o criador da 

Psicologia Analítica. A partir de seus estudos com o teste de Associação de Palavras, em 1905, conseguiu 

comprovar, cientificamente, a existência dos complexos afetivos. Tornou-se colaborador da Psicanálise de 

Sigmund Freud, dos anos 1906 a 1913, quando seguiu sozinho seus estudos aprofundados sobre mitologias, 

religiões comparadas, Gnose, símbolos, chegando à Alquimia, que para ele representa, de modo simbólico, o 

caminho para o Processo de Individuação. Esse é o nome dado por ele ao processo de “tornar-se o que se é”, em 

busca de integração de aspectos da personalidade de modo a alcançar uma inteireza. Jung afirma a presença de 

uma função religiosa na psique, e considera o que ele denomina o arquétipo central, “Self” ou Si-mesmo, uma 

representação da “imago Dei” na psique – representa ao mesmo tempo o centro e o todo da personalidade, ou 

seja, a totalidade. Por não ser o foco deste trabalho, apenas uma referência a respeito de seus estudos sobre o 

gnosticismo será feita ao final do capítulo 3.  
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[...] a essência da gnose é a mensagem da salvação pelo conhecimento (gnosis) como 

iniciativa própria do ser humano. Na gnose antiga, o homem apodera-se do divino e 

desvenda por suas próprias forças o mistério de sua transcendência. A gnose moderna 

diviniza o gnóstico no círculo da imanência mundana e lhe confere a tarefa de 

implantar o reino do Espírito (VAZ, 2002, p. 22). 

 

           Aponta uma “característica sui generis” a respeito das experiencias gnósticas em relação 

à política:  

 
O gnosticismo medieval está ligado ao gnosticismo contemporâneo por uma linha de 

transformação gradual. E, na verdade, a transformação é tão gradual que seria dificil 

decidir se os fenômenos contemporâneos devem ser classificados como cristãos, já 

que derivam claramente das heresias cristãs da Idade Média, ou se os fenômenos 

medievais devem ser classificados com anticristãos, por serem claramente a origem 

do anticristianismo moderno. O melhor é deixar de lado tais questões e reconhecer 

a essência da modernidade como o crescimento do gnosticismo. (VOEGELIN, 

1982, p. 96, grifo nosso). 

  

Sendo assim, os estudos apoiados no pensamento e obra de Voegelin parecem trazer 

possibilidades de reflexão sobre os movimentos totalitários e ideologias modernas, fazendo 

pensar que podem favorecer, também, maior compreensão sobre os fanatismos e intolerâncias 

político-religiosas contemporâneas. Etimologicamente, a palavra “fanático” vem do latim 

“fanatĭcus – que pertence ao templo, que é inspirado pelos deuses, entusiasmado, apaixonado” 

(UOL HOUAISS, 2015).  

 Os conceitos pesquisados por Voegelin – religiões políticas e gnosticismo – parecem, 

portanto, oferecer uma análise original e provocadora dos movimentos totalitários e das 

ideologias, favorecendo à criação de uma “nova” ciência da política.  

 

2.3 De As Religiões Políticas à A Nova Ciência da Política: gnosticismo, movimentos 

totalitários e ideologias políticas 

 

 A passagem do final do século XIX para o século XX trouxe inúmeros desafios para a 

compreensão de mundo. Do ponto de vista histórico, a instauração do pensamento iluminista e 

principalmente o estabelecimento da razão e ciência como formas de conhecer a realidade, com 

o pensamento positivista, foram decisivos, conforme Voegelin (1982), para uma nova maneira 

de ser no mundo. 

 As pesquisas que resultaram no livro As Religiões Políticas buscaram suprir uma lacuna 

percebida por Voegelin ao estudar os fenômenos políticos modernos junto à transformação da 

sociedade e da religião ao longo da história. 



61 

 

 Acrescente-se a isso sua percepção de estudos sobre o gnosticismo em alguns autores, 

que o marcaram sobremaneira, por proporem que o gnosticismo se iniciou na Antiguidade e se 

estendeu à Era Moderna. Isso culminou nos escritos de A Nova Ciência da Política em 1952, e 

Science, Politics and Gnosticism, em 1959. 

 Voegelin tomou como referência a obra do napolitano Giambattista Vico (1668-1744)56, 

Scienza Nuova, ou Ciência Nova, que se tornou um clássico da teoria da história, uma vez que 

seu autor procurou um princípio universal da história que pudesse unir todos os povos. Foi um 

crítico às ideias de Descartes e ao positivismo, e fazia reflexões sobre a religião e política com 

base nos autores clássicos. Vico se pauta por uma “razão esclarecida”, mas não concebe as 

verdades humanas como podendo ser explicadas pela razão.   

 A questão das forças da desordem que se manifestaram com a crise ocidental, em vista 

das experiências com “ideologias deformantes” e a “alienação espiritual” que surgiram com a 

“difundida e profunda decadência moral, social e cultural” (FEDERICI, 2011, p. 26), fizeram 

com que Voegelin buscasse os elementos para a ordem existencial, política e social. Nessa 

perspectiva, pesquisou quais eram os símbolos formadores das experiências da existência, em 

uma tentativa de restauração do sentido original desses símbolos fundantes, que foram 

deturpados pelas ideologias, ao que Voegelin se referiu como uma deformação ideológica dos 

símbolos.  

 Em A Nova Ciência da Política (1982), Voegelin trabalhou com o conceito de cosmion, 

termo cunhado por Adolf Stöhr, filósofo austríaco, que implica em um pequeno mundo de 

ordem, “cujo significado provém do seu próprio interior, através dos seres humanos que 

continuamente o criam e recriam, como modo e condição de sua auto-realização.” 

(VOEGELIN, 1982, p. 33). Segundo o autor, um complexo simbolismo que se expressa em 

mitos, ritos e teorias, permeia a sociedade, e possui significado na medida em que possibilita 

revelar a estrutura interna da sociedade – as relações entre seus integrantes, entre os grupos. Os 

símbolos, portanto, são inerentes ao cosmion. Reflete uma ordem mais ampla, em relação à 

realidade transcendente. 

 Para Voegelin (1982), a sociedade política é como um cosmion, que possui  

 

[...] dois conjuntos de símbolos: os símbolos da linguagem produzidos como parte 

integrante do mundo social em seu progresso de auto-iluminação; e os símbolos da 

linguagem da ciência política. Ambos se relacionam entre si, na medida em que o 

segundo conjunto se desenvolve a partir do primeiro [...] (VOEGELIN, 1982, p. 34).  

                                                           
56 Filósofo, político, jurista, historiador, Vico foi um dos grandes pensadores da época do Iluminismo, embora não 

concordasse com as ideias iluministas.  
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 Nesse processo, alguns símbolos serão abandonados e novos serão criados.   

 Conforme Voegelin (1982, p. 34), a situação se complica quando da ilusão de que os 

símbolos presentes na realidade política sejam conceitos teóricos. Segundo o autor, Platão já 

denominava a esses símbolos não teóricos, doxa. Esse termo não é usado pelos teóricos, que 

em seu lugar usam, conforme Voegelin, um que se tornou moda: o termo ideologia, que apesar 

de ter alguns aspectos semelhantes à doxa, trouxe também confusão, uma vez que abarca todos 

os tipos de símbolos utilizados na ciência política, inclusive os símbolos teóricos. Sua crítica se 

estende ao dizer que inúmeros cientistas políticos poderiam “classificar como ideologia até 

mesmo o episteme platônico-aristotélico.” (VOEGELIN, 1982, p. 35).  

 Voegelin (1982, p. 35) revelou que, quando perguntado sobre a definição que dava ao 

“fascismo, socialismo ou qualquer outro ismo do gênero”, fosse por aluno ou não, não se sentia 

na obrigação de defini-los, porque os movimentos desse gênero, bem como seus simbolismos, 

eram parte da realidade, e a realidade não era passível de ser definida, e sim os conceitos. 

Portanto, Voegelin privilegia o método aristotélico para abordar seu estudo: a cuidadosa 

diferenciação entre os conceitos teóricos e os símbolos que formam parte da realidade; a 

definição dos critérios utilizados nessa diferenciação, a verificação do valor cognitivo dos 

conceitos resultantes, além da percepção desses conceitos em um contexto teórico mais amplo.  

 O conceito de representação passa a ser de importância – em seu sentido existencial, 

uma vez que apenas uma descrição da realidade externa da sociedade política não perpassa a 

questão fundamental de sua existência –, bem como o conceito das articulações, ou processo 

pelo qual os seres humanos se incorporam numa sociedade capaz de atuar; pois com isso, nas 

civilizações greco-romanas ocidentais, o tipo de articulação que é feita, em função dessa 

representação, é que forma a definição de que a sociedade política começa a existir quando se 

articula e produz um representante. (VOEGELIN, 1982, p. 46). Como exemplo, cita que seres 

humanos que são os governantes podem atuar em nome da sociedade; seus atos não são 

atribuídos à sua pessoa e sim à sociedade: 

 

As estranhas políticas das potências democráticas ocidentais, que levaram a guerras 

contínuas, não podem ser explicadas pelas fraquezas dos estadistas considerados 

individualmente – embora tais fraquezas sejam demasiado evidentes, Elas são, antes, 

sintomáticas de uma resistência geral a encarar a realidade, fortemente enraizada nos 

sentimentos e opiniões das grandes massas das nossas sociedades ocidentais 

contemporâneas. É apenas porque elas constituem sintomas de um fenômeno de 

massas que se justifica falar de uma crise da civilização ocidental. (VOEGELIN, 

1982, p. 46-47). 
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  Além do mais, enquanto pesquisador, Voegelin (1982) se pergunta: e quando os 

símbolos que dão significado à existência da sociedade são formulados como verdades, pelos 

teóricos? Um conflito de verdades aponta a complexidade das questões teóricas. Para isso, 

diferencia entre a representação da sociedade por seus representantes articulados, e a própria 

sociedade que se torna o representante legal de algo além dela – de uma realidade transcendente. 

Na história, tal fato pode ser percebido nos impérios antigos do Oriente, que se viam como 

representantes de uma ordem cósmica – um cosmion participando simbolicamente no cosmos: 

o governante passa a “assegurar a harmonia entre a ordem da sociedade e a ordem cósmica”, 

uma vez que são considerados análogos em cada expressão de seu funcionamento. O 

“governante representa a sociedade”, sendo um representante intramundano da ordem cósmica, 

que precisa “ser fundada, preservada” e principalmente “defendida” daqueles que, não estando 

ao seu lado, “representam a desordem e a mentira”. (VOEGELIN, 1982, p. 50). 

 Cita o embate do império Ocidental com o império de Genghis Khan, no século XIII, 

como um exemplo de choque de autointerpretação de verdades, quando cada qual se 

considerava representante da ordem verdadeira da humanidade, enquanto representantes 

divinos. A “Ordem de Deus” dos mongóis reúne todas as sociedades como parte do Império, 

independente de terem sido ou não conquistadas, e que devem se submeter a ela, sob o risco de 

serem consideradas “rebeldes”, justificando, portanto, que se tome medidas militares de 

proteção – não eram, portanto, consideradas guerras, e sim “expedições punitivas contra súditos 

rebelados do Império.” (VOEGELIN, 1982, p. 53). 

 A importância da compreensão dessas estruturas políticas, segundo Voegelin, é que são 

exemplos de estruturas passíveis de surgir a qualquer época: 

 

Na dialética marxista, por exemplo, a verdade da ordem cósmica é substituída pela 

verdade da ordem imanente da história. E, no entanto, o movimento comunista é 

representante dessa verdade simbolizada de modo diferente no mesmo sentido em que 

um Khan mongol era o representante da verdade contida na Ordem de Deus; e a 

consciência dessa representação leva às mesmas construções políticas e jurídicas 

encontradas nos outros exemplos de representação imperial da verdade. Sua ordem 

está em harmonia com a verdade histórica; seu objetivo é o estabelecimento do reino 

da liberdade e da paz; seus oponentes opõem-se à verdade histórica e serão, por fim, 

derrotados; ninguém pode empreender uma guerra legítima contra a União Soviética 

porque passa a ser um representante da inverdade histórica, ou, usando a linguagem 

contemporânea, um agressor; e as vítimas não são conquistadas, mas libertadas de 

seus opressores e, em consequência, da inverdade de sua existência. (VOEGELIN, 

1982, p. 53).  

 

 Voegelin considera que o positivismo causou a destruição da ciência na medida em que 

se baseava em duas premissas: a primeira, em tomar como modelo para avaliação da realidade 
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o método científico matemático, considerado possuidor de uma “virtude inerente” 

(VOEGELIN, 1982, p. 18) devendo, então, ser aplicado a todas as outras ciências; e a segunda, 

apenas os métodos das ciências naturais seriam os utilizados para determinar a pertinência 

teórica. Com isso se “perverte o significado da ciência” (VOEGELIN, 1982, p. 19), pois 

combinado à primeira premissa, exclui da nomeação de ciência o que não pode ser estudado 

por esses métodos – por exemplo, as questões metafísicas. Considera, ainda, que a consciência 

do que seriam os princípios da ciência política foi perdida devido a essas premissas positivistas: 

 

Se não se medir a adequação de um método pela sua utilidade com relação ao 

propósito da ciência; se, ao contrário, se fizer do uso de um método o critério de 

ciência, então estará perdido o significado da ciência como um relato verdadeiro da 

estrutura da realidade, como a orientação teórica do homem em seu mundo e como o 

grande instrumento para a compreensão da posição do homem no universo. A ciência 

parte da existência pré-científica do homem, de sua participação no mundo com seu 

corpo, sua alma, seu intelecto e seu espírito, e da apreensão primária de todos os 

domínios da existência, que lhe é assegurada porque a própria natureza humana é a 

síntese desses domínios. E dessa participação cognitiva primária, prenhe de paixão, 

nasce o caminho árduo, o methodos, rumo à contemplação desapaixonada da ordem 

da existência, que constitui a essência da atitude teórica. (VOEGELIN, 1982, p. 19-

20). 

 

 Some-se sua proposição da questão da “desdivinização da esfera temporal do poder”, 

que significa o fim do “processo histórico [... da] cultura do politeísmo” e da redivinização da 

sociedade, que não significa a volta do politeísmo greco-romano, mas a tendência à 

“ressurgência da escatologia do reino”. Para Voegelin, a “escatologia trinitária” de Joaquim de 

Fiore criou os símbolos que regem a “auto-interpretação da sociedade política moderna” 

(VOEGELIN, 1982, p. 85-87), como se viu anteriormente. Pode-se reconhecer, na 

modernidade, o simbolismo dessa tripartição. 

 Voegelin percebe nas motivações que regem determinados comportamentos e na esfera 

humana coletiva e individual, a religiosidade como base para uma tentativa de imanentização 

do intramundano, rumo à criação do paraíso na Terra, e como um movimento em direção a uma 

forma de gnosticismo na modernidade:  

 

A tentativa de imanentizar o significado da existência é basicamente um esforço para 

obter um domínio sobre nosso conhecimento da transcendência maior do que o 

propiciado pelo cognitio fidei, a cognição da fé; e as experiências gnósticas oferecem 

esse maior domínio na medida em que constituem uma expansão da alma até o ponto 

em que Deus é trazido para dentro da existência do homem. (VOEGELIN, 1982, p. 

95). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Com extensa bibliografia e carreira como scholar, seu projeto foi sendo delineado por 

meio de críticas “às distorções ideológicas prevalentes diagnosticando-lhes as causas 
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espirituais, e traçando-lhes o desenvolvimento histórico” (FEDERICI, 2011). Fez uma “busca 

pelo rastro dos simbolismos na história como o meio principal de recobrar as experiências 

formadoras que lhes deram origem.” (SANDOZ, 2010, p. 64). Em seguida, introduziu a ideia 

do gnosticismo como fundamento da natureza da modernidade (VOEGELIN, 1982).  

 As questões ligadas aos totalitarismos e fanatismo político, assim, podem ser passivas 

de serem compreendidas a partir de chaves interpretativas religiosas, e é isto que os conceitos 

de religião política e de gnosticismo político, na perspectiva de Eric Voegelin sugerem realizar. 

 Voegelin considerava que qualquer ideologia é incompatível com a ciência enquanto 

possibilidade de análise crítica. Sua extensa e complexa pesquisa a respeito da natureza, causas 

e persistência do que ele percebeu como estados de alienação intelectual que se apresentam nas 

ideologias, ao lado de sua visão científica sobre as mesmas, causaram provocações e mal-

entendidos. O próprio filósofo comentou em Reflexões Autobiográficas (2015a) ter a posse de 

documentos variados denominando-o de várias formas:  

 

Por causa dessa atitude, fui chamado, por partidários desta ou daquela ideologia, de 

todos os nomes possíveis e imagináveis. Tenho em meus arquivos documentos 

tachando-me de comunista, fascista, nacional-socialista, liberal, neoliberal, judeu, 

católico, protestante, platônico, neo-agostiniano, tomista, e, é claro, hegeliano; 

registre-se ainda que eu era, supostamente, muito influenciado por Huey Long. Dou 

grande importância a essa lista, pois os vários rótulos permitem identificar a bête noir 

do respectivo crítico e dão, assim, um retrato bastante fiel da corrupção intelectual 

que caracteriza o mundo acadêmico contemporâneo. Entende-se porque eu nunca 

respondi a críticas desse tipo: seus autores podem ser objetos de estudo, mas jamais 

interlocutores em uma discussão. (VOEGELIN, 2015a, p. 80-81). 

 

Para Voegelin, determinados movimentos de massa têm como pano de fundo a tentativa 

de “imanentização escatológica”, ou seja, de realizar o paraíso celeste na Terra, ao proporem a 

felicidade e a perfeição na vida terrena.  São tendências salvacionistas ou de redenção apoiadas 

em utopias, por um líder que se percebe ungido. 

 Voegelin afirma que manteve como firme legado seu insight fundamental de que 

“Ideologia não é ciência. E os ideais não substituem a ética.”. (VOEGELIN, 2015a, p. 32). 

 Por ser um buscador da verdade, precisou mais tarde rever todos esses conceitos. 

Os estudos sobre o gnosticismo aplicado às ideologias modernas abriram novas pesquisas e 

perspectivas, às quais Voegelin diligentemente se dirigiu. Suas obras posteriores, Ordem e 

História (2014a, 2015c, 2015d, 2014b, 2010), em cinco volumes, trazem novos desafios ao 

entendimento dos fenômenos totalitários modernos. 

 Henriques sintetiza a importância do trabalho de Voegelin: 
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O que Eric Voegelin disse não é simples. Não estamos muito acostumados a um autor 

que passa de uma análise exigente de um texto da teologia egípcia de Mênfis do séc. 

XII a. C., para uma análise rigorosa da constituição austríaca de 1934; que empreende 

exegeses sobre uma epístola paulina, um texto escolástico, sobre Maquiavel e sobre 

Husserl. Pode depois convocar-nos para uma exegese do direito anglo-americano, da 

sociologia weberiana, da economia liberal e, pelo caminho, dialoga com obras de 

Platão e Aristóteles, parando para considerar fontes chinesas, hebraicas, 

mesopotâmicas ou pré-históricas atinentes ao assunto. Em resumo, estamos perante 

um dos autores que se erguem, de tempos a tempos, apontando para o universalismo 

do saber. (HENRIQUES, 2010, p. 15). 

 

A pesquisa de Voegelin se estendeu e deu lugar à sua obra máxima Ordem e História 

atualmente traduzida para o português em cinco volumes, na qual demonstra que não é possível 

compreender a história da ordem de forma linear, e sim buscando os símbolos da experiência 

universal de ordem (HENRIQUES, 2010, p. 16).  

Nesse capítulo, observou-se que, prenunciando os fatos que se seguiriam com a 

instauração do nacional-socialismo, Voegelin ocupou-se de revelar e denunciar a manipulação 

dos símbolos fundantes da experiência do ser em favor de ideologias que, dizendo-se laicas ou 

desvinculadas do seu aspecto transcendente, promovem um retorno às formas de organização 

que percebeu como religiões políticas.  

 Desde a civilização egípcia com seu culto ao sol, até a modernidade, símbolos 

semelhantes se repetem na busca da organização social e política, sejam na linguagem ou na 

própria experiência do ser. 

 Para compreender ainda mais a possibilidade de restauração da ordem do ser, Voegelin 

percebeu que o gnosticismo, inicialmente uma antiga tradição que floresceu par e passo com o 

Cristianismo, poderia, por sua ideologia que afirma o conhecimento absoluto da realidade, ser 

o fundamento da modernidade – por suas características de “insatisfação com a estrutura da 

existência como ela é e pela crença de que uma nova ordem pode ser criada pela execução de 

um plano revolucionário de ação, baseado na gnose” (FEDERICI, 2011, p.200), que seria a 

base para a formação de um novo homem – com um projeto de criar uma nova ordem. Em 

completa aversão às ideologias e “ismos” de qualquer natureza, Voegelin apontou, de forma 

contundente, a tentativa de manipulação e distorção dos símbolos da experiência em nome de 

ideais supostamente distanciados da experiência com o transcendente, mas que afinal se 

revelam como novos dogmas.  

 Viu-se, de igual modo, a discussão de Voegelin a respeito da existência do mal que 

necessita ser expressamente combatido, por trás de projetos ambiciosos de mudança do ser 

baseados numa imanentização da escatologia cristã, tendo aparentemente em vista a salvação 

dos seres. 
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 Novamente, com semelhante importância, percebeu-se que conhecer os símbolos 

fundantes das experiências no mundo é primordial para uma análise acurada dos fenômenos 

políticos e sociais. O abade cisterciense Joaquim de Fiore foi um dos que forneceu alguns destes 

símbolos que influenciaram sua época e influenciam até o presente, com a divisão das três eras 

no curso da história e seu tom apocalíptico cristão. A figura idealizada de um grande líder, um 

escolhido, que por meio da revolução realizará a transformação do homem para que chegue à 

sua glória, tem um caráter metafórico que se impregnou em determinados movimentos de massa 

– como o nacional-socialismo, e o comunismo. Voegelin pesquisou em busca da verdade. Não 

hesitou em abandonar um projeto de mais de 3000 páginas para começar de novo, com base em 

novas premissas, mais acertadas. E tamanha ética seria esperada na atitude de todos os 

pesquisadores; no entanto, para Voegelin, houve uma intenção enganadora, falaciosa, por parte 

de alguns autores, como Marx, Freud, que retiraram o elemento de transcendência da 

experiência do ser e tentaram imanentizar esse poder no mundano. 

No entanto, a proposta de uma nova ciência da política feita por Voegelin baseou-se na 

ética, na filosofia e no transcendente, por se tratar de uma experiência do homem no mundo, 

por conseguinte, inseparável de sua dimensão mais profunda. Mas alguns autores irão 

questionar as ideias de Voegelin, apoiando-as ou se contrapondo a elas. 
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3 A CAMINHO DE UMA FILOSOFIA DA CONSCIÊNCIA  

 

            Neste capítulo se buscará pesquisar pontos nos quais o autor ou outros autores 

confirmem ou refutem as ideias propostas, trazendo luz ao debate. Além disso, espera-se abrir 

perspectivas à contribuição de compreensão dos desafios contemporâneos das intolerâncias e 

fanatismos político-religiosos.   

 Inicia-se com o desdobramento da visão de Voegelin a respeito das ideologias, trazendo 

ênfase para seu argumento de que o gnosticismo é o fundamento da modernidade. Surgem 

também alguns de seus novos termos, criados na tentativa de denominar as novas intuições que 

foram surgindo nas suas pesquisas. A volta à filosofia e episteme politikei platônica e 

aristotélica são fundamentais em sua visão de recuperação dos símbolos originários dos 

fundamentos do ser. 

 Em seguida, percebe-se a consequente manifestação das ideologias por meio dos 

movimentos totalitários. Traz-se a referência ao livro Origens do Totalitarismo, de Hannah 

Arendt, que sofreu elogios e críticas na resenha feita por Voegelin, e apontam-se alguns pontos 

em comum, bem como algumas divergências. 

 Na sequência, acrescentam-se mais alguns teóricos que refutaram e/ou apoiaram o 

pensamento de Voegelin, incluindo suas próprias críticas ao seu trabalho, proporcionando a 

oportunidade de ampliar o debate sobre as ideias do filósofo. 

 Finalmente, pretende-se observar os elementos que possam ser de auxílio para a 

compreensão dos movimentos de intolerâncias político-religiosas da atualidade, uma vez que a 

resposta de Voegelin para a ordem encontra-se na integração do fundamento transcendente à 

consciência, e que uma filosofia da política deve estar atrelada à uma filosofia da consciência. 

 

3.1   As ideologias como expressão do gnosticismo 

  

 Para Voegelin (1982, p. 96), a tentativa de construção de um significado social a partir 

da distorção dos símbolos da transcendência religiosa é o cerne das políticas totalitárias e/ou 

ideologias, do século XX. O gnosticismo, enquanto manifestação dessa distorção, se apresenta, 

portanto, como o fundamento da modernidade.  

Voegelin reconheceu como pensadores ou movimentos gnósticos, aqueles que se 

baseiam em premissas desvirtuadas do real, embora nem todos sejam movimentos políticos. A 

este respeito, julga-se pertinente deixar o próprio autor falar: 
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Por movimentos gnósticos nós nos referimos a movimentos como o progressismo, 

positivismo, Marxismo, Psicanálise, comunismo, fascismo, e o nacional-socialismo. 

Não estamos lidando, no entanto, em todos esses casos com movimentos de massa 

políticos. Alguns deles podem mais acuradamente ser caracterizados como 

movimentos intelectuais – por exemplo o positivismo, o neo-positivismo, e variantes 

da Psicanálise. Isso chama a atenção ao fato de que movimentos de massa não 

representam um fenômeno autônomo e que a diferença entre as massas e elites 

intelectuais não seja talvez tão grande quanto convencionalmente adotada, se 

realmente de todo ela existir. De qualquer forma, na realidade social os dois tipos se 

fundem. Nenhum dos movimentos citados começou como movimento de massa; todos 

derivam de grupos intelectuais e pequenos grupos. Alguns deles, de acordo com as 

intenções dos seus fundadores, deveriam ter crescido dentro de movimentos de massa 

políticos, mas não. Outros, como o neo-positivismo ou a Psicanálise, deveriam ser 

movimentos intelectuais, mas eles tiveram, se não a forma, pelo menos o sucesso de 

movimentos de massa políticos, na medida em que suas teorias e jargões têm moldado 

o pensamento de milhões de pessoas no mundo Ocidental, com frequência sem 

estarem cientes disso. (VOEGELIN, 2000, p. 295-296, tradução nossa)57. 

 

Desse ponto de vista, encarou o cientificismo58 ou positivismo e cada um dos 

movimentos a que se referiu, como sendo expressões do gnosticismo, por tentarem excluir do 

descobrimento científico os símbolos da experiência metafísica, desconsiderando-os da 

realidade experimentada pelo ser. No entanto, esses símbolos são formadores de uma 

autointerpretação da sociedade que lhe fornece os parâmetros na coletividade, na história, no 

cosmos, e constituem a base para uma “ordem política e social justa” (FEDERICI, 2011, p. 82). 

Sejam movimentos políticos ou ideológicos, todos esses indicados, segundo Voegelin, 

carregam a marca da distorção ou exclusão da realidade metafísica. Para se compreender essa 

sua percepção, faz-se necessário recuperar o caminho percorrido pelo mesmo. 

Voltando-se para a Antiguidade, buscando referências onde esses símbolos eram 

presentes, e tentando encontrar suas fontes originárias, Voegelin percebeu que a ciência 

política, no sentido de uma episteme política, surgiu a partir da filosofia em Platão e em 

Aristóteles, com sua episteme politikei, os quais buscaram critérios racionais para uma visão de 

mundo, não mais centrados apenas na mitologia – embora tenha visto que Aristóteles, 

                                                           
57 “By gnostic movements we mean such movements as progressivism, positivism, Marxism, psychoanalysis, 

communism, fascism, and national socialism. We are not dealing, therefore, in all of these cases with political 

mass movements. Some of them would more accurately be characterized as intellectual movements – for example, 

positivism, neo-positivism, and the variants of psychoanalysis. This draws attention to the fact that mass 

movements do not represent an autonomous phenomenon and that the difference between masses and intellectual 

elites is perhaps not so great as is conventionally assumed, if indeed it exists at all. At any rate, in social reality 

the two types merge. None of the movements cited began as a mass movement; all derived from intellectuals and 

small groups. Some of them, according to the intentions of their founders, should have grown into political mass 

movements, but did not. Others, such as neo-positivism or psychoanalysis, were meant to be intellectual 

movements; but they have had, if not the form, at least the success of political mass movements, in that their 

theories and jargons have shaped the thinking of millions of people in the Western world, very often without 

their being aware of it.” 
58 Tipo de “ideologia que subordina a busca da verdade ao método científico. Intercambiável com positivismo.” 

(FEDERICI, 2011, p. 191). 
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posteriormente, tenha se aproximado mais e mais do mito, percebendo seus simbolismos como 

semelhantes aos filosóficos.  

As questões políticas daquele período eram centradas em tentar analisar se seria possível 

haver um modelo, ou paradigma, que pudesse dar ao cidadão da polis um balizamento a respeito 

de ordem, para a alma e para a sociedade. Lembrando-se que “ordem” para Voegelin é 

entendida como “a estrutura da realidade como experienciada pelo homem, bem como a 

sintonia entre o homem e uma ordem não fabricada por ele, isto é, a ordem cósmica” 

(VOEGELIN, 2015a, p. 117); e alma ou psique, se refere ao “lugar (ou sítio) das tensões” e 

sensorium da transcendência, a capacidade de experimentar amor, fé, esperança, enquanto o 

homem é o que possui esse sensorium, é o sujeito da experiência. Corresponde a um eu 

“noético”, o “nôus” da filosofia de Platão. (VOEGELIN, 2009, p. 402; 405; 410).     

Do ponto de vista da filosofia, uma discussão entre doxa (opinião) e episteme 

(conhecimento verdadeiro), e o que poderia sobrevir à uma examinação crítica, foram 

constituindo a filosofia da ciência política. Na visão de Voegelin (2000, p. 257), a ciência 

política, no presente, deveria se utilizar das mesmas bases da ciência política clássica, ou seja, 

elencar três fatores: o assunto principal; o método analítico, e as pressuposições antropológicas, 

para também encontrar o que seria a ordem – ou desordem – na atualidade.  

 Seguindo nessa linha, propôs que as questões principais estão centradas na verdade das 

experiências da realidade, a que todos estão buscando, como por exemplo: o que é a felicidade 

e como viver para ser feliz; como a ordem ajudaria a ser feliz; o que é a justiça; qual a melhor 

forma de governo, dentre outras.  

Sendo a figura de um filósofo um membro dessa mesma sociedade, tem 

questionamentos semelhantes, mas encontra diversas opiniões, também por parte de outros 

filósofos. Portanto, Voegelin confere à análise científica, como proposta por Aristóteles e 

Platão, a maneira, ou método de se sobrepor às filodoxias (ou predileção por opiniões; em 

oposição ao amor pelo conhecimento da verdade, ou filosofia), uma vez que esse método 

permite julgar as verdades das premissas dessas opiniões: a análise permite destrinchar as 

questões políticas em “opiniões pré-analíticas e proposições científicas no sentido estrito; e os 

símbolos verbais em pré-analíticos ou expressões insuficientemente analisadas, e os conceitos 

analíticos da ciência política”59 (VOEGELIN, 2000, p. 258, tradução nossa). A intenção de 

Voegelin é chamar a atenção ao risco existente de uma “desordem espiritual”, quando a opinião 

                                                           
59 “[...] into pre-analytic opinions and scientific propositions in the strict sense; and the verbal symbols, into pre-

analytic or insufficiently analyzed expressions and the analytic concepts of political science.” 
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– doxa – toma a aparência de filosofia e se reveste do nome de ciência, onde a razão não pode 

mais operar.  

Em sua visão, as questões básicas da ciência política na Antiguidade se mantêm na 

modernidade, a não ser por uma característica. Na comparação entre a ciência política 

aristotélica, com a situação da ciência política moderna, Voegelin (2000, p. 261) identificou um 

aspecto de mudança de grande significado em detrimento da modernidade, que considerou 

“onipresente” – o que ele denominou “o fenômeno da proibição-de-perguntar”. Esclareceu que 

não se trata de uma “resistência à análise”, pois esse fenômeno também existia na antiguidade; 

nem de “apego às tradições ou emoções”, ou de tomar uma postura defensiva quando criticado. 

Se refere àqueles que sabem que suas opiniões não resistem à análise crítica, e sendo assim, 

“fazem da proibição de perguntar sobre suas premissas, parte de seus dogmas. Essa posição de 

uma consciente, deliberada e minuciosa obstrução elaborada da ratio [razão] constitui o novo 

fenômeno.” (VOEGELIN, 2000, p. 261, tradução nossa)60. Aqui também se insere o conceito 

da “recusa de perceber”, que Voegelin (2015a, p.145) considerou central para compreender as 

“aberrações e deformações ideológicas”. A proibição de fazer perguntas é uma das 

manifestações desta “segunda realidade” pautada na “recusa de perceber”. 

Dentre os pensadores que transformaram a proibição-de-perguntar em dogmas nas suas 

teorias, tornando-se movimentos ou teorias gnósticas, Voegelin (2000, p. 264) se referiu 

primeiramente a Karl Marx, pois considerou que ele provocou um “complicado fenômeno 

psicológico” por fechar o processo do ser, em relação ao ser transcendente. Em sua crítica, 

acusou Marx de fazer um jogo de palavras a respeito da natureza do homem e do ser; de 

considerar as experiências intangíveis como não-existentes, como “produtos de abstração”, 

recomendando que se deixe de lado as abstrações e os questionamentos. Marx declara que “para 

o homem socialista”, ou seja, para aquele que segue suas ideias, tal questionamento se torna 

praticamente impossível. Pois as questões do homem individual são inexistentes, e este deve se 

calar, quando o homem socialista fala. Marx então, para Voegelin, “sim, era um trapaceiro 

intelectual” (VOEGELIN, 2000, p. 264, tradução nossa)61, cuja base teórica era uma falácia, 

que não resistiria a questionamentos.  

Além disso, mostrou que Marx se apropria de uma fala do titã grego Prometeu62 – que 

acorrentado à pedra, se desespera e diz ao deus Hermes: “Só tenho uma palavra: odeio a todos 

                                                           
60 “[…] make the prohibition of the examination of their premises part of their dogma. This position is a conscious, 

deliberate, and painstakingly elaborated obstruction of ratio constitutes the new phenomenon.” 
61 “Yes, Marx was an intellectual swindler.”  
62 Da tragédia grega Prometeu Acorrentado, de Ésquilo (525 A.E.C. – 456 A.E.C.). O mito de Prometeu apareceu 

pela primeira vez em Hesíodo (750 A.E.C. - 650 A.E.C.), na Teogonia, em uma versão diferente. 
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os deuses” (ÉSQUILO, 2005, p. 62) –, e traz esse tema de uma “revolta contra Deus” para 

dentro da teoria marxista. 

A resposta dada pelo deus Hermes ao ódio de Prometeu é que tal atitude indicava a 

loucura em que se encontrava o titã. Voegelin (2000, p. 269), conhecedor da língua grega, 

esclareceu que a palavra utilizada pelo poeta e filósofo grego Ésquilo, nosos, como sinônimo 

de nosema, foi empregada para dizer de uma doença física ou mental, ou do espírito, que pode 

significar ser dominado por suas paixões. 

Voegelin chamou a atenção de que esta é a natureza dessa revolta marxista contra Deus, 

ou seja, é uma doença do espírito, e a associou ao seu termo doença pneumopatológica – a 

lembrar, uma doença espiritual em que se faz uma omissão deliberada de elementos da realidade 

para construir algo ideal – uma revolta espiritual.  Refletiu que Marx não colocou a frase de 

Prometeu em seu contexto, não fez referência ao comentário do deus Hermes, e principalmente, 

não mencionou que o poeta Ésquilo chamava a atenção para o fato de que a revolta contra os 

deuses era uma insanidade. Daí ter considerado que Marx distorceu intencionalmente o seu 

significado, revertendo revolucionariamente (leia-se revoltadamente) o símbolo “Prometeu”, 

transformando-o em vitorioso e destronando os deuses, distanciado do relato mítico, 

culminando em sua famosa frase de que “a religião é o ópio do povo”, à qual Voegelin 

considerou ser uma distorção da realidade. (VOEGELIN, 2000, p. 286). Essa famosa frase de 

Marx se encontra na Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, de 184363. 

Além do mais, Voegelin fez a análise de que Marx, com seu Socialismo científico, 

seguiu o modelo de ciência e filosofia de Hegel (1770-1831)64, tecendo sua crítica a esse 

pensador. Para Voegelin, Hegel criou um sistema próprio de premissas e perverteu os símbolos 

“ciência” e “filosofia”, ao transformar a filosofia em gnose: “Hegel esconde o salto [que deu] 

ao traduzir philosophia e gnosis para o alemão, para que ele possa mudar de um para o outro, 

em um jogo com a palavra ‘conhecimento’" (VOEGELIN, 2000, p. 272-273)65, em alemão, 

wissen (saber). Voegelin considerou que por mais que se possa fazer uma analogia ao modo 

estrutural usado por Platão nos diálogos em Fedro, que na filosofia tem o objetivo de “iluminar 

o pensamento”, o uso desse jogo de palavras por Hegel tem o caráter de dissimular o não-

pensar, e mudar o significado das palavras. Para Voegelin, não há filosofia em Hegel – ou 

                                                           
63 “A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A 

religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração e a alma de uma situação sem alma. 

A religião é o ópio do povo.” (MARX, 2005, p. 145). 
64 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, considerado um dos mais importantes filósofos do Idealismo alemão, alvo de 

grande parte da crítica de Voegelin.  
65 “He conceals the leap by translating philosophia and gnosis into German so that he can shift from one to the 

other by playing on the word ‘knowledge’". 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
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apenas o que ele, Hegel, denominou filosofia, dentro de seu próprio sistema e que do mesmo 

modo, não permite questionamentos. Marx, seguindo Hegel, construiu um sistema próprio do 

homem socialista.  

Abrem-se aqui parênteses para se incluir parecer semelhante do autor Albert Camus 

(1913-1960)66 em seu livro de 1952 – O Homem Revoltado –, no qual tece críticas à Comte e 

ao positivismo, à morte de Deus em Nietzsche, ao socialismo científico de Marx e ao sistema 

de Hegel. Esse autor considera que “A revolta nasce do espetáculo da desrazão diante de uma 

condição injusta e incompreensível” (CAMUS, 1996, p. 21), na qual o homem sente que tem 

razão e deseja que chegue o seu momento de vencer, o que beira a vingança. Se refere também 

a outro tipo de revolta, a metafísica, que se caracteriza tanto pela revolta contra a condição em 

que a criatura se encontra, quanto contra o criador.  Trata do mito de Prometeu, que se configura, 

como dito anteriormente, pelo voltar-se do Titã contra Zeus por não aceitar a condição da pena 

imposta. No entanto, Camus dá ênfase ao sentimento de vítima em que Prometeu se encontrava 

e ao seu desejo explícito de destronar Zeus. Uma das conclusões desse autor é que a revolta 

com ressentimento, “não é mais revolta nem revolução, mas rancor e tirania.” (CAMUS, 1996, 

p. 349). Ainda, Camus considera que Hegel “racionalizou até o irracional”, e Marx, ao segui-

lo, coloca seu sistema à frente da realidade: “todo socialismo é utópico, sobretudo o socialismo 

científico. A utopia substitui Deus pelo futuro. Ela identifica o futuro à moral; o único valor é 

o que serve a esse futuro. Esta é a razão por que quase sempre foi coercitiva e autoritária.” 

(CAMUS, 1996, p. 242).  

Voegelin (2009, p. 460) cita essa obra de Camus como “um protótipo da catarse 

existencial em nossa era”: esse livro elucida que o homem revoltado, não conseguindo lidar 

com as pressões e a ordem em sua vida, busca no futuro e no sonho a realização de um ideal de 

liberdade. Para Voegelin, a morte prematura de Camus não impediu que se pudesse perceber 

que sua linha de pensamento ia além do “homem revoltado”, trazendo uma possibilidade de 

“iluminação”, ou ampliação de consciência, que se daria por uma renúncia ao eu, através do 

amor em direção ao fundamento divino.  

                                                           
66 Albert Camus, nascido na Argélia francesa, foi escritor, romancista, ensaísta, dramaturgo, que apesar de não se 

considerar filósofo, tecia considerações filosóficas em suas obras. Órfão de pai, que lutou e morreu na Primeira 

Guerra Mundial, pobre, recebeu uma bolsa de estudos, interessando-se por Platão, Plotino, Agostinho (também 

argelino, da cidade de Hipona), Nietzsche, Dostoievski, Kierkegaard, Heidegger. Seu doutorado foi sobre Santo 

Agostinho. Amigo de Sartre por uma década, após o lançamento de seu livro O Homem Revoltado, discutiram 

publicamente e romperam a amizade, uma vez que Sartre era partidário do comunismo soviético e rejeitou as 

críticas de Camus ao regime. Autor de vários livros, como O Mito de Sísifo (1942), e peças de teatro, recebeu o 

Prêmio Nobel de Literatura em 1957. Morreu em um acidente de carro, em 1960, pairando no ar a dúvida se teria 

sido assassinato por suas críticas abertas ao Ministro russo das Relações Exteriores. 
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Voegelin (2008, p. 136) também utilizou conceitos do autor Robert Musil e seu livro 

Sobre a Estupidez, de 1937, no qual faz a diferenciação entre a estupidez “simples” ou 

ocasionada por uma falta de entendimento da pessoa simples, e a estupidez “inteligente ou 

elevada”, a da que tem conhecimento mas que se “atreve a realizações a que não tem direito”, 

demonstrando um “distúrbio no equilíbrio do espírito”, movido por “hybris”, a arrogância 

espiritual. Voegelin amplia o uso desse termo com o de doença pneumopatológica, uma doença 

do espírito em sua revolta com a criação e com o Criador, não uma patologia da mente ou 

psicopatologia, como alguns teóricos teimam em afirmar.  

 Perguntou-se por que Hegel, um grande conhecedor da história da filosofia, substituiu 

as “experiências mais imediatas da realidade por modelos altamente abstratos, e bastante tardios 

historicamente, da percepção dos objetos do mundo exterior” (VOEGELIN, 2015a, p. 146) e 

concluiu que só pode ter sido uma escolha deliberada em ignorar “as experiências imediatas da 

consciência, para a elas sobrepor um sistema que expressasse seu estado de alienação” 

(VOEGELIN, 2015a, p. 146). 

Não que não existissem deformações na Antiguidade clássica, o filósofo esclarece. Os 

estoicos, em sua filosofia, estavam conscientes da tensão entre o humano e o plano divino; e a 

atitude de afastar-se do plano divino com a finalidade de afastar-se dessa tensão foi expresso 

por eles pelo termo allotriosis – alienação, muito utilizado mais tarde por Plotino (204 D.E.C.-

270 D.E.C.). Seria um retorno a um “eu que, embora se imagine humano, não se constitui por 

sua relação com a presença divina”. O voltar-se para o divino – epistrophe, e o renunciar ao 

divino – apostrophe, complementariam “as categorias fundamentais para descrever os estados 

de ordem e desordem na existência humana.” (VOEGELIN, 2015a, p. 148). Então, a alienação 

indicaria a renúncia e a “recusa em perceber” e em reconhecer que o plano divino é constitutivo 

da realidade do ser humano.  

Analisando outros pensadores, ao lado de Hegel incluiu Thomas More (1478-153) em 

Utopia, Thomas Hobbes (1588-1679) em Leviatã, e Friedrich Nietzsche (1844-1900) em Assim 

Falou Zaratustra.  Alegou que em comum, cada um desses “pensador[es] suprime[m] um 

elemento essencial da realidade com a finalidade de construir uma imagem de homem, ou 

sociedade, ou história, que sirva a seus desejos” (VOEGELIN, 2000, p. 308, tradução nossa)67.  

More, em Utopia, criou uma imagem de sociedade e pessoa perfeitos, abolindo a 

propriedade privada, e baseando seu modelo na possibilidade ideal de não haver a “serpente da 

superbia” (no sentido agostiniano: orgulho). Voegelin sarcasticamente comentou que 

                                                           
67 “In the tree cases of More, Hobbes, and Hegel, we can establish that the thinker suppresses an essential element 

of reality in order to be able to construct an image of man, or society or history to suit his desires.” 
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imaginava “a condição psicopatológica em que More deveria se encontrar quando criou um 

modelo da sociedade perfeita na história, com a plena consciência de que ela nunca poderia se 

realizar por causa do pecado original” (VOEGELIN, 2000, p. 305-306, tradução e grifo 

nosso)68. A essa condição ele se referiu em seguida como pneumopatológica, por More 

deliberadamente omitir um elemento da realidade, criando a fantasia de um mundo novo. 

Quanto à Hobbes, sua omissão proposital do “bem maior” – o summum bonun – 

condição primária da ética racional para os pensadores clássicos e escolásticos, o levou ao medo 

do summum malum, ou “mal maior”, que seria o medo da morte violenta, e consequente 

necessidade de proteção para garantir uma “paz eterna”. Voegelin (2000, p. 306) ponderou que 

Hobbes sofria a pressão da Revolução Puritana, cujos seguidores pareciam pretender criar o 

Reino de Deus mas na verdade estavam sob a influência de uma luxuriosa vontade de poder ou 

libido dominandi – termo de Agostinho de Hipona que se refere à uma revolta contra a natureza 

do ser humano e contra Deus –, que guiava suas ações para um poder intramundano, ou seja, 

para “dentro do reino da realidade imanente” (FEDERICI, 2011, p. 202). Hobbes tomou essa 

característica da libido dominandi, que se ajustava aos puritanos, como uma característica 

essencial do ser. Essa condição, acrescentou Voegelin, torna pronto a agir aquele “pensador que 

possui a fórmula para a restauração da ordem e garantia da paz eterna” (VOEGELIN, 2000, p. 

307, tradução nossa)69, em detrimento da liberdade e capacidade do ser humano de ordenar sua 

vida em sociedade. Ou seja, abre-se um terreno propício para aqueles de estupidez inteligente 

ou elevada – conforme Musil – atuarem.   

Percebeu a mesma proibição-de-perguntar em Auguste Comte (1798-1857), que estaria 

mais interessado apenas nas leis dos fenômenos sociais: “quem faz perguntas sobre a natureza, 

o chamado e o destino do homem pode ser temporariamente ignorado; mais tarde, após o 

sistema do positivismo tenha prevalecido na sociedade, tais pessoas terão que ser silenciadas 

por medidas apropriadas.” (VOEGELIN, 2000, p. 263, tradução nossa)70. 

Em relação a Nietzsche (1844-1900), Voegelin elencou algumas questões que o 

colocaram, em sua percepção, como ligado ao gnosticismo: a vontade de poder, a vontade de 

domínio, ou libido dominandi como já citada, direcionada para a revolta contra Deus; a 

anunciada Morte de Deus, por Zaratustra, e o símbolo do Além-Homem, criado por Goethe 

                                                           
68 “This raises de question of the peculiar psychopathological condition in which a man like More must have found 

himself when he drew up a model of the perfect society in history, in full consciousness that it could never be 

realized because of original sin.” 
69 “[…] thinker who possesses the formula for the restoration of order an and the guarantee of eternal peace.” 
70 “Whoever asks questions about the nature, calling, and destiny of man may be temporarily ignored; later, after 

the system of positivism has prevailed in society, such persons will have to be silenced by appropriate measures.” 
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(1749-1832) no seu Fausto, e utilizado por Nietzsche (e também por Marx) para se referir ao 

idealizado “novo homem do Terceiro Reino” (VOEGELIN, 2000, p. 303), o ser humano 

divinizado, que suplanta o Criador.  

Diante de tal desmedida pretensão, ou hybris, se ergueu a indignação de Voegelin, que 

se posicionou contra todo e qualquer “ismo”, ao considerar que são distorções dogmatizadas da 

realidade. O nome dado por Voegelin à essa “epifania do ego” que se opõe à “epifania de Deus 

na estrutura da consciência clássica e cristã” é revolta egofânica: — “O termo revolta 

egofânica, que supõe uma distinção entre essa experiência do ego exuberante e a experiência 

da constituição teofânica da humanidade, é a melhor solução que pude encontrar até o 

momento.” (VOEGELIN, 2015a, p. 107).  

Voltando-se ao fenômeno-de-não-poder-perguntar e à construção de sistemas próprios, 

conforme vistos em Marx e Hegel, Voegelin identificou-os como sendo o mesmo tipo de 

evento: um estado de alienação, que leva à deformação dos símbolos, tornando-se doutrinas. 

Voegelin aponta que esse fenômeno tem consequências graves, e citou como exemplo 

o relato do comandante dos campos de extermínio em Auschwitz, Rudolf Höss, que ao ser 

questionado no seu julgamento, do por que não ter se recusado a obedecer às ordens de 

execuções em massa, sua resposta foi que havia recebido ordens, e que provavelmente nenhum 

dos líderes da SS pensaria em contestar ou questionar as ordens recebidas. Diante de tamanha 

alienação, não é possível questionar ordens, refletir sobre seus atos, uma vez que as premissas 

do pensamento estão distorcidas, baseadas em visões de mundo que são como dogmas. O 

nazismo se tornou, como prenunciado no seu primeiro livro, As Religiões Políticas, uma força 

satânica. 

Ainda tendo em vista a proibição-de-perguntar, considerou três maiores grupos de tipos 

de pessoas que seriam praticamente impossíveis de questionar: as socialistas (marxistas), as 

positivistas (no sentido de Comte) e as nacional-socialistas. Em cada um deles, uma visão 

impermeabilizada da realidade se constrói, promovendo sua distorção. 

Ao retomar o modelo clássico da análise platônico-aristotélica por seu cunho científico, 

embora ontologicamente orientado, Voegelin buscou romper com as distorções da 

modernidade:  

   

O fator decisivo para se estabelecer a episteme política foi a percepção filosófica 

específica de que os níveis do ser, discerníveis no mundo, são superados pela fonte 

transcendente do ser e sua ordem. E essa percepção era por sua vez enraizada nos 

movimentos reais da alma espiritual humana em direção ao ser divino, experimentado 

como transcendente. Nas experiências do amor pela origem mundo- transcendente do 

ser, na philia em direção ao sophon (o sábio), em eros na direção ao agathon (o bem) 
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e ao kalon (o belo), o homem se torna filósofo. Dessas experiências surgem a imagem 

de ordem do ser. (VOEGELIN, 2000, p. 259)71. 

 

Isso diferencia a filosofia clássica da filosofia fenomenológica, característica na 

modernidade: “o filosofar fenomenológico [...] é em princípio, orientado para o modelo da 

experiência de objetos no mundo externo; o filosofar clássico acerca da ordem política é 

igualmente, em princípio, orientado, para o modelo de experiência noética do ser divino 

transcendente.” (VOEGELIN, 2009, p. 55). 

 Voegelin (2009, p. 56) percebeu que se deve privilegiar ainda mais a experiência, por 

sobre o método. Para a compreensão desses movimentos modernos onde impera a desordem, 

Voegelin (2015a, p. 141) afirma que “[...] a melhor forma de retomar o contato com a realidade 

é recorrer a pensadores do passado que ainda não a tinham perdido ou estavam empenhados em 

recuperá-la.” Seu retorno a Platão e Aristóteles, e aos símbolos formadores das experiências do 

ser com a transcendência, são a busca do retorno ao contato com a realidade não material da 

humanidade, onde ainda não foram contaminados por distorções. O Noûs –  mente, intelecto, 

contato do divino e humano – platônico e aristotélico é um dos símbolos que Voegelin retoma 

para restaurar a consciência humana da existência da realidade transcendente. Apesar de não 

ser material, o noûs pode ser experienciado, logo, é ontologicamente real: 

 

[...] o noûs  não deve ser confundido nem com o ruach israelita de Deus, nem com o 

pneuma helenístico, cristão ou gnóstico, nem com a ratio do Iluminismo, nem com o 

Geist de Hegel. Deve ser entendido estritamente no sentido dos pensadores helênicos 

como o lugar onde o fundamento humano de ordem está em harmonia com o 

fundamento do ser. [...] no seu centro a natureza humana é a abertura do saber que 

pergunta e da pergunta que sabe acerca do fundamento. Através dessa abertura, além 

de quaisquer conteúdos, imagens e modelos, a ordem flui do fundamento do ser para 

o ser homem. (VOEGELIN, 2009, p. 216).  

 

    Sendo assim, essa abertura do ser ao transcendente é a condição, para Voegelin, do 

contato com a realidade de uma ordem superior à ordem vigente na sociedade. Seu empenho 

em retomar a realidade “resgatando-a da deformação a que foi submetida” pelas opiniões não-

críticas é que o fizeram equivaler a doxa, em alguns aspectos, à ideologia, uma vez que a 

omissão de partes essenciais da realidade leva à interpretação errônea: “E foram omitidas 

porque os princípios não-críticos da interpretação não permitem que sejam reconhecidas como 

                                                           
71 “The decisive event in the establishment of politike episteme was the specifically philosophical realization that 

the levels of being discernible within the world are surmounted by a transcendent source of being and its order. 

And this insight was itself rooted in the real movements of the human spiritual soul toward divine being 

experienced as transcendent. In the experiences of love for the world-transcendent origin of being, in philia 

toward the sophon (the wise), in eros toward the Agathon (the good) and the kalon (the beautiful), man became 

philosopher. From these experiences arose the image of the order of being.” 
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essenciais. As opiniões não-críticas, públicas ou privadas, (doxa, no sentido platônico), não 

podem preencher o lugar da teoria na ciência.” (VOEGELIN, 1982, p. 22). E por conta dessa 

confusão entre conceitos teóricos e símbolos políticos, afirmou Voegelin (1982, p. 35), “hoje, 

há numerosos cientistas políticos que classificariam como ideologia até mesmo o episteme 

platônico-aristotélico.”. Platão fez essa diferenciação, não sendo pertinente tal crítica. 

Além de denunciar os artifícios de distorção utilizados e a falsidade ideológica, 

Voegelin (2015a, p. 80-81) confessou o motivo para seu “ódio”, principalmente ao nacional-

socialismo e ideologias: “tenho repulsa ao morticínio de seres humanos por diversão”. Não é 

por ser partidário desta ou daquela corrente que ele passou muitos de seus anos em pesquisas 

“tentando determinar a natureza, as causas e a persistência dos estados de alienação.”  

Voegelin (2009, p. 429) chamou a atenção para o fato de que as ideologias modernas – 

“iluminismo progressista, positivismo do século XIX e marxismo – ou uma camada mais 

recente – historicismo germânico, comportamentalismo americano, e a última variante, o 

‘comunismo científico’ pós-stalinista do império soviético” privilegiaram as interpretações não 

noéticas da ordem social; “se arrogam a noção de ciência” e “constroem edifícios 

intelectualmente insustentáveis.” (VOEGELIN, 2015a, p. 79).  

Sua afirmação contundente sobre as ideologias é de uma doença do espírito, que à 

filosofia cabe o papel de investigar:  

 

A ideologia é a existência em rebelião contra Deus e o homem. É a violação do 

primeiro e do décimo mandamentos, se quisermos empregar a linguagem da ordem 

israelita; é a nosos, a doença do espírito, empregando a linguagem de Ésquilo e Platão. 

A filosofia é o amor ao ser por meio do amor ao Ser divino como a fonte de sua ordem. 

O Logos do ser é o objeto próprio da investigação filosófica, e a busca da verdade 

concernente à ordem não pode ser conduzida sem um diagnóstico dos modos de 

existência na inverdade. A verdade da ordem tem de ser reconquistada na luta perpétua 

contra a queda em relação a ela, e o movimento rumo à verdade tem seu início na 

consciência que um homem tem de sua existência na inverdade. A função diagnóstica 

e a função terapêutica são inseparáveis na filosofia como uma forma de existência. E 

desde que Platão, na desordem de sua época, descobriu a conexão, a investigação 

filosófica tem sido um dos meios de estabelecer ilhas de ordem na desordem da época. 

(VOEGELIN, 2014a, p. 32). 

 

Essa rebelião contra Deus foi vista em Prometeu e nas ideologias, recebendo de 

Voegelin, como dito, o termo revolta egofânica. Dessa maneira, de seu ponto de vista, as 

ideologias são sistemas construídos por pensadores, marcados pela estupidez inteligente, que 

não levam em consideração o fundamento da realidade – retirando da experiência do ser a 

experiência com o transcendente –, em nome de uma transformação dessa mesma realidade, 

tendo por base uma revolta egofânica contra a situação vigente, motivados por uma vontade de 
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poder e supremacia, pretensamente autodenominando-se de ciência, propiciando então o 

surgimento de movimentos totalitários. 

 

3.2 O fenômeno dos totalitarismos e o gnosticismo 

 

 Em meio à crise ocidental de valores, Voegelin (1982, p. 17) percebeu que houve “uma 

degradação da ciência política a um instrumento de poder.”. Essa sua busca pela restauração 

dos “princípios da ciência política” foi necessária porque a “consciência dos princípios foi 

perdida” (VOEGELIN, 1982, p. 18).  

Percebendo, assim, as ideologias como sistemas de crenças deformadoras da realidade 

em relação ao transcendente, volta-se à questão de como Voegelin (2000, p. 295) considerou 

os “movimentos gnósticos de massa”. Ele os denominou “religiões de substituição” – Ersatz 

Religion – na medida em que trazem uma estrutura semelhante às religiosas, principalmente em 

se tratando do movimento religioso da antiguidade, o gnosticismo, conforme as seis 

características distintivas, enunciadas por ele anteriormente e aqui relembradas:  

 

a) a insatisfação com a situação presente; 

b) atribuir os problemas da situação presente à uma má organização do mundo; 

c) crença que é possível uma salvação, em relação ao mal do mundo; 

d)  em consequência, crença que a mudança da ordem do ser se dará no processo da 

história; v) e por isso, a crença de que a mudança na ordem do ser depende da ação 

humana, principalmente política; e finalmente, 

e) em decorrência do exposto nas anteriores, crença que um método para alterar a ordem 

do ser deva ser criado, pelo conhecimento ou gnose, que poderá transformar a realidade 

existencial, social e política, tornando o pensador gnóstico em um profeta da salvação, 

por meio de sua ideologia. (VOEGELIN, 2000, p. 295-298).  

 

Para Voegelin (1982, p. 119), a ascensão do gnosticismo na modernidade surge como 

uma tentativa de “formação incipiente de uma teologia civil ocidental”, no “vácuo” deixado 

pela desdivinização da esfera política. E denuncia a grave crise percebida no mundo ocidental 

e o “processo de esgotamento cuja fonte se encontra na secularização do espírito, na separação 

de um espírito que se tornou somente mundano.” (VOEGELIN, 2002, p. 21). 

O processo de secularização, que foi se constituindo com a construção do mundo 

moderno, no qual algumas esferas da vida social foram se tornando autônomas em relação à 
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religião, e encontrou seu auge na Revolução Industrial, permitiu um “caráter híbrido de 

derivativo cristão” (VOEGELIN, 1982, p. 119) que se apresentou nos movimentos gnósticos. 

Conforme Caldeira, houve lugar para uma “sacralização da política”:   

 

O processo de secularização que avança na Europa pós-revolucionária passou a ser 

compreendido como principal responsável pelo desmanche da tradição cristã e, 

consequentemente, de uma moral devotada ao mundo do porvir transcendente. Esse 

processo foi entendido como sendo o qual da onde se originaram o que se poderia 

chamar de políticas da salvação: a desmitologização do cristianismo deixava lugar 

para a emergência da mitologização/sacralização da política, que passa a ser o lócus 

da onde vários pensadores e intelectuais vão buscar as fontes e as determinantes de 

sua moralidade pessoal. (CALDEIRA, 2017, p. 898). 

 

A secularização “radical da existência”, observada no âmbito intelectual iluminista, 

promoveu uma doença do espírito que se tornou o ponto de origem dos movimentos gnósticos, 

como o nacional-socialismo e fascismo, constituindo-se, paradoxalmente, em “‘movimentos 

religiosos anticristãos’ secularistas.” (SANDOZ, 2010, p. 110).  

O Cristianismo ocupava-se da função de representação da verdade da alma, e como fator 

civilizacional, ocupou-se também de uma função de “teologia civil”. Com o fim do Império 

Romano, e o crescimento da civilização em termos de laicidade e separação entre a esfera 

religiosa e política, a “imanentização do eschaton cristão” – realização do céu, na terra – 

proporcionou um novo significado à sociedade, que passou a buscar a anterior salvação da alma 

pela religião, na moderna salvação pela transformação do mundo, feita com as próprias mãos. 

Voegelin (1982, p. 119) considerou que o “totalitarismo de nosso tempo deve ser entendido 

como o fim da estrada percorrida pelos gnósticos na busca de uma teologia civil.” No entanto, 

uma tendência a “suplantar” a verdade da alma seria um dos perigos trazidos pelo gnosticismo, 

pois que tornou esse movimento como completamente anticristão. Dessa maneira, Voegelin 

(1982, p. 120) considerou que houve uma destruição da abertura da alma, “arruinando toda uma 

área de realidade diferenciada que fora conquistada pela filosofia e pelo Cristianismo.” Chamou 

a atenção para o fato que isso não é um retorno ao paganismo, e sim uma repressão da “verdade 

da alma” e concluiu: “essa repressão da fonte autêntica da ordem da alma é a causa da 

deprimente atrocidade dos governos totalitários ao lidar com os seres humanos tomados 

individualmente.” (VOEGELIN, 1982, p. 120). 

Sua preocupação é que esses movimentos de repressão da verdade da alma, longe de 

acabarem, ainda se expandiram “sob o nome de ocidentalização” na Ásia e em países em 

desenvolvimento sob as variantes do marxismo, positivismo, progressismo e cientificismo. No 
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entanto, embora reprimida, “não consegue[m] remover a alma e sua transcendência da estrutura 

da realidade.” (VOEGELIN, 1982, p. 120).  

Sua indagação da época, que se revela pertinente à atualidade, se direcionou para o 

futuro:  quanto tempo será possível aguentar essa repressão, e o que acontecerá se essa repressão 

levar à uma explosão? Seu alerta é de que esse tipo de “teologia civil” – ou gnosticismo – tenta 

promover a “destruição da verdade da alma” e imanentizar o eschaton cristão ao criar uma 

“falsa imagem da realidade”. Qual a consequência? O efeito prático é tornar essa “falsa 

concepção uma base para a ação política”, em que as medidas tomadas em nome da paz 

aumentam, na verdade, “as perturbações que conduzem à guerra”. (VOEGELIN, 1982, p. 120). 

Uma questão relevante quanto aos sistemas totalitários é quando se utilizam de algumas 

armas ligadas à já mencionada proibição-de-perguntar, propiciando a distorção da linguagem e 

do uso da razão. Voegelin (2009, p. 384-386) se referiu às técnicas usadas para evitar a 

discussão racional, que podem apresentar algumas variações; contudo, as características 

seguintes estão presentes: 

 

a) Utilizar o princípio de “gastar o tempo”: fala-se de muita coisa irrelevante para desviar 

o foco da questão e confundir o oponente, utilizando-se até mesmo de “truques sofistas”. 

Esse recurso já foi muito combatido por Platão; 

b) Se apoiar em uma “psicologia clandestina”: o interlocutor se utiliza de “motivos 

psicológicos” que supostamente estariam por trás dos argumentos do oponente, para 

desqualificá-lo ou desacreditá-lo. Essa técnica de ataque pessoal se tornou um princípio 

de “discussão política num grau tão completo, no campo da ciência política” (idem, p. 

385), que passou a ser até mesmo exageradamente atribuída a tudo. Voegelin tece 

críticas às influências desse tipo que o marxismo e a psicanálise exerceram e ainda 

exercem na sociedade, em contraponto a argumentos mais bem fundados na realidade:  

 

[...] essa psicologia clandestina se tornou um jogo de sociedade entre as mediocridades 

de todo o mundo ocidental (e entre elas muitas grandes figuras de nossa época têm de 

ser incluídas), de tal modo que seu uso por um indivíduo não indica necessariamente 

mais do que um padrão geral de pobreza intelectual. (VOEGELIN, 2009, p. 385). 

 

c) Relacionado ao tópico anterior, fazer uma “classificação” dos argumentos do oponente, 

como pertencente a uma categoria ou “posição definida”, como de “natureza política, 

religiosa ou teorética”, tornando-os refratários à argumentação. É uma classificação 

reducionista, que fecha a discussão; 
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d) Utilização de “evasão por meio de dogmatismo sistemático”: considerar como não 

científicos (doxa) os “valores” e “julgamentos de valor” do oponente. Ao mesmo tempo, 

os valores do debatedor são premissas que não devem ser questionadas; 

e) Aplicação do método neopositivista das ciências sociais – considerar que os fenômenos 

da esfera do espírito, da episteme, estão fora do campo de observação, por não serem 

pertinentes para o uso do método das ciências naturais. 

 

 Ao perceber que o utilizar desses artifícios tem por finalidade evitar ou desconsiderar a 

realidade, Voegelin (2009, p. 389) atribuiu que “a razão fundamental para o comportamento 

estúpido do indivíduo deve ser encontrada na estupidez de sua alma, que está demoniacamente 

fechada para o Ser divino.”. Em contraponto, toma o conceito de spoudaios – o “homem 

maduro”, de Aristóteles –, para dizer do ser humano “completo, que está no mais alto grau 

permeável ao movimento cósmico-divino do ser e que, em virtude desta qualidade, é um criador 

de ética, transmitindo para a sociedade o conhecimento acerca do que é justo por natureza.” 

(VOEGELIN, 2009, p. 209). No ser humano maduro, a imagem do ser está em acordo com 

imagem de Deus, e isso é um “símbolo que expressa a experiência humana da harmonização 

com o fundamento divino do ser.” (VOEGELIN, 2009, p. 212), em franca oposição ao aspecto 

“demoníaco” daquela alma. 

 Portanto, a expressão dessa doença pneumopatológica do fechamento da alma ao 

fundamento divino do ser é, para Voegelin (2009, p. 433), constitutiva dos totalitarismos, em 

oposição a uma “abertura da alma”, utilizando-se do termo de Bergson72 para a racionalidade 

da alma, que se abre para a realidade transcendente, sem os entraves ideológicos. Nesse sentido, 

mesmo uma pessoa não religiosa pode ter essa “abertura da alma”. 

 Na busca pela compreensão dos totalitarismos, chama-se a atenção para um debate que 

se deu entre Voegelin e Hannah Arendt (1906-1975), quando de sua publicação de 1951, 

Origens do Totalitarismo. Alemã-judia, Arendt era filósofa política como Voegelin, e de igual 

modo precisou fugir da Alemanha quando da ascensão do nazismo, em 1933, por ser judia e 

por uma completa discordância das ideias e políticas do nacional-socialismo, principalmente 

em relação às questões sionistas. Refugiada na França, quando da ocupação de Paris pelas 

                                                           
72 Henri-Louis Bergson (1859-1941), filósofo e diplomata francês, Prêmio Nobel de Literatura em 1927, 

considerado um marco na filosofia moderna, ao romper com a visão cartesiana e defender as questões da 

metafísica. Em sua tese de doutorado Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência (1888), Bergson defende 

que é um erro querer definir o que é da ordem interior, da consciência, pelo que é da ordem exterior; a essência 

da realidade é alcançada não pela ciência, mas pela intuição, em uma experiência metafísica, sem analisá-la ou 

traduzi-la. Foi um dos primeiros a falar sobre o inconsciente. 
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tropas alemãs, foi presa em 1940, e enviada para o campo de concentração de Gurs, na França, 

conseguindo fugir em 1941, radicando-se nos Estados Unidos. Teve uma carreira prolífera, com 

muita visibilidade tanto nesse país quanto no Brasil, enquanto Voegelin está apenas começando 

a ser pesquisado nas terras brasileiras. Em seu livro, Arendt focaliza o título de sua obra, 

colocando as origens do totalitarismo na própria modernidade. Para Voegelin, o totalitarismo 

surgiu dos movimentos gnósticos do passado, que se estenderam à modernidade, chamando a 

atenção para a preocupação de que possa voltar a ocorrer.  

Conforme Baehr (2012, p. 364-380), em 1952 Voegelin escreveu uma resenha73 sobre 

esse livro, a pedido do editor da revista The Review of Politics, Waldemar Gurian. Arendt tinha 

o direito à réplica. Os dois autores trocaram algumas cartas74 antes da efetiva publicação, e 

predominou a cordialidade formal entre os dois filósofos.  

Na primeira carta enviada por Voegelin em 16 de março de 1951, de quase três páginas, 

ele teceu elogios dizendo que seu livro não só buscava as origens, mas também apontava as 

soluções para enfrentar o totalitarismo, e gostou particularmente da maneira que ela abordou a 

questão judaica: 

 

Todas as minhas expectativas foram cumpridas e superadas, particularmente porque 

o trabalho vai além de seu título, lidando não apenas com as “origens”, mas também 

com as horríveis consequências. [...] Na primeira parte, admirei o tratamento vívido 

(e admiravelmente desapegado e sem emoção) do problema judaico, e a análise 

sucinta do caso Dreyfus; na segunda parte, gostei especialmente da inclusão do 

imperialismo no contexto das questões do totalitarismo; e na terceira parte, em 

particular, a descrição da polícia e dos campos de concentração. Em suma, a 

importância duradoura deste livro como um trabalho padrão é provável que se 

encontre na categorização magistral de uma enorme massa de material, e na maneira 

como ele esclarece os vínculos entre os elementos individuais, que os autores 

anteriores só tiveram êxito em abordar de modo fragmentado. (BAEHR, 2012, p. 372, 

tradução nossa)75. 
 

                                                           
73 A resenha completa, de 8 páginas, se encontra em The Collected Works of Eric Voegelin, v. 11: published essays, 

1953-1965, p.15-23. (2000). 
74 Conforme Eccel (2017), a referência em português, ao debate, só existe em um capítulo no livro de Sylvie 

Courtine-Denamy: O cuidado com o mundo: diálogo entre Hannah Arendt e alguns de seus contemporâneos 

(2004). Em inglês, há os textos de Peter Baehr (2012) e Barry Cooper (2004). Em alemão, há Disput über den 

Totalitarismus: Texte und Briefe (Berichte und Studien) com comentário de Ursula Ludz, Ingeborg Nordmann, 

e Michael Henkel, V&R unipress, 2015. E também Über den Totalitarismus: Texte Hannah Arendts aus den 

Jahren 1951 und 1953, trad. Ursula Ludz. Dresden: Hannah-Arendt-Institut f. Totalitarismusforsch, 1998.  
75 “All my expectations have been met and surpassed, particularly because the work goes far beyond its title, 

dealing not only with the “origins” but also the horrific consequences. […] In the first part I admired the vivid 

(and admirably detached and unemotional) treatment of the Jewish problem, and the succinct analysis of the 

Dreyfus affair; in the second part I especially liked the inclusion of imperialism in the context of questions of 

totalitarianism; and in the third part in particular the description of the police and the concentration camps. All 

in all, the lasting importance of this book as a standard work is likely to lie in its masterly categorization of a 

huge mass of material, and the way in which it clarifies the links between individual elements, which previous 

authors have only succeeded in tackling piecemeal.”. 
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Ainda segundo Baehr (2012, p. 365-371), embora tivessem pontos de vista em comum, 

guardavam diferenças de opinião. Ambos contestavam a ideia de que o fenômeno do triunfo de 

Hitler se devia a seu “carisma”, e ambos também recusavam a ideia de “culpa coletiva” que se 

instalou no pós-guerra. Enfatizaram a responsabilidade individual de cada cidadão alemão, e 

demonstraram que Hitler era um homem comum, apesar de extremamente doentio. Igualmente, 

ambos consideraram a Psicanálise e o marxismo como pseudociências. Arendt trouxe desde 

então o conceito de pluralidade como algo que posteriormente seria mais trabalhado: a política 

é feita de homens, que são diferentes e plurais. Direcionar o extermínio à uma raça representaria 

tentar exterminar todos os homens, em sua diversidade. Apesar de não considerar o tema da 

religião como estritamente ligado à política, como Voegelin o faz, Arendt o inclui como 

pertencendo à ordem do ser.  

Por mais que ele divergisse dela na questão filosófica – achou pouco fundamentados, 

seus argumentos –, ambos se pautavam na filosofia clássica. Ao que parece, na opinião de Baehr 

(2012, p. 364), Arendt não expressou adequadamente suas ideias em suas cartas a Voegelin, 

anteriores à publicação da resenha. Ela escreveu uma carta em 8 de abril de 1951, em resposta 

à inicial de Voegelin, com aproximadamente três páginas também; no entanto, ela não enviou 

essa carta. E em 22 de abril de 1951 ela finalmente “edita” a carta, reduzindo-a à metade, e a 

envia. Talvez isso tenha feito também com que Voegelin interpretasse algumas de suas ideias 

como pouco consistentes.  

No entanto, esse debate favoreceu iluminar o cenário social e político da época, com os 

dois grandes pensadores trazendo uma visão diferenciada e mais ampla dos problemas dos 

totalitarismos, que até então se restringiam a focalizar a culpa no coletivo, e com uma visão 

limitada do Führer. O pensamento dos dois filósofos se encontraria em mais alguns pontos, 

como na defesa da capacidade de reflexão como condição para enfrentar os totalitarismos; e 

mais tarde, quando do livro A Vida do Espírito, de 1972, de Arendt (2000), na busca pela 

consciência, que também se tornaria um foco importante. 

Voegelin (2008), quando de volta à Alemanha em 1958, convidado a ocupar a cadeira 

de Weber na Universidade de Munique, em suas preleções sobre Hitler e os Alemães (de 1964, 

que deram nome ao livro), se preocupou em trazer ao conhecimento dos alunos jovens o que 

foi o nazismo, uma vez que ele encontrou alguns alunos que tinham uma visão de Hitler como 

um grande líder. A intenção maior de Voegelin não era apenas lembrar do passado, mas 

prevenir o futuro. Em 1933, havia antecipado a falácia do regime que estava se instalando, 

enquanto muitos amigos e intelectuais aderiam ao nacional-socialismo. Daí sua incansável 
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pesquisa pelas causas e busca pela sua cura, como uma metáfora para um organismo 

espiritualmente contaminado. 

Voegelin considerou que a empreitada de sua pesquisa pôde ser feita, em sua época, 

devido a dois fatores: primeiro, pelo aumento do material de pesquisa disponível, com as 

descobertas arqueológicas e estudos de teóricos de várias áreas do pensamento; e segundo, com 

o arrefecimento dos movimentos ideológicos, que trazendo um “generalizado clima de opinião” 

tornavam “quase impossível” um estudo crítico da sociedade: 

 

As variedades de nacionalismo, de ideologias progressistas e positivistas, liberais e 

socialistas, marxistas e freudianas, as metodologias neokantianas em imitação das 

ciências naturais, ideologias cientificistas como o biologismo e o psicologismo, a 

forma vitoriana de agnosticismo e as formas mais recentes de existencialismo e 

teologismo impediam com eficácia social não somente o uso de padrões críticos, mas 

até mesmo a aquisição de conhecimento necessário para sua formação. A afirmação 

de que esse íncubo sobre a vida do espírito e do intelecto desapareceu deve ser 

limitada, entretanto, pela consciência de que as forças da época gnóstica ainda são 

forças sociais e políticas no cenário mundial e permanecerão como potências 

formidáveis por muito tempo.” (VOEGELIN, 2014a, p. 30-31).  

 

O que o autor coloca em questão é que a realidade mostra a incongruência da concepção 

de ser humano, sociedade e história afastadas da relação com o transcendente, proposta por 

esses movimentos, e que apesar de serem forças, “elas só exercem poder sobre aqueles que não 

lhes dão as costas e procuram pastagens mais verdes. Obtivemos uma nova liberdade na ciência 

e é uma alegria usá-la.” (VOEGELIN, 2014a, p. 31). A tentativa dos movimentos modernos em 

promoverem transformações na constituição do ser por uma “fé metastática”, que promove a 

deformação da realidade pela crença, como se verá a seguir, é para Voegelin (2014a, p. 31) 

“uma das grandes fontes de desordem, se não a principal, no mundo contemporâneo; e é uma 

questão de vida ou morte para todos nós compreender o fenômeno e encontrar remédios para 

combatê-lo antes que nos destrua.” Para o filósofo, a investigação filosófica se constituiu em 

um desses remédios. 

 

3.3    Limites e alcances da teoria apontados por Voegelin e comentaristas 

  

 Tocar os temas religião e gnosticismo, em relação à política, repercutiu de maneira 

ampla no meio acadêmico, político e social, o que favoreceu surgirem vários pensadores que se 

mostraram contrários ou favoráveis às proposições de Voegelin. Tanto naquela época quanto 

nos dias atuais, esses conceitos são motivo de discussão e controvérsias76. Além do mais, o 

                                                           
76 Não faz parte do escopo deste trabalho abarcar todos os críticos à obra de Voegelin; serão elencados os principais 

encontrados na literatura aqui pesquisada. 



87 

 

próprio autor fazia com frequência a revisão de suas ideias, e as atualizava, se percebia alguma 

mudança necessária. Ainda, de sua parte, Voegelin também teceu críticas a outros pensadores 

e procurava fundamentá-las em seus escritos, quando sua visão de mundo diferia destes. 

Quanto às críticas recebidas, o conceito de gnosticismo e o modo como o termo foi 

empregado talvez sejam os alvos mais duramente questionados. Hoeller77 (1992), bispo 

representante da Ecclesia Gnostica americana refutou a visão de Voegelin, considerando que 

ele fez uma leitura equivocada do gnosticismo: “Voegelin tornou-se um profeta de uma nova 

teoria da história, na qual o gnosticismo desempenhou um papel mais nefasto.” (HOELLER, 

1992, trad. nossa). Webb78 relata que na visão exagerada do teólogo Thomas J. J. Altizer79, 

Voegelin estende o termo gnosticismo a tudo: “professor Voegelin acha que tudo é gnóstico.” 

(WEBB, 2005, p. 48)80. 

Em defesa dos estudos feitos por Voegelin, Webb (2005) tece algumas considerações:  

 

a) enfatiza que as pesquisas de Voegelin se basearam primordialmente nos escritos de 

Hans Jonas, principalmente no primeiro volume81 de Gnose und Spätantiker Geist 

[Gnose e o espírito da antiguidade tardia, trad. nossa] de 1934, que foi incluído no seu 

livro mais conhecido, The Gnostic Religion [A religião gnóstica]82, de 1958. Nesse 

livro, Jonas traça uma busca pela essência do gnosticismo, que seria, para ele, a revolta 

espiritual da humanidade contra a realidade vivida;  

b) no entanto, as descobertas dos manuscritos de Nag Hammadi em 1945, que só foram 

traduzidos efetivamente em 1970, não corroboram essa percepção; 

c) ainda, a visão do gnosticismo anterior aos fragmentos encontrados, em sua maioria, foi 

passada pelos heresiólogos cristãos, contaminando a pesquisa de Jonas e Voegelin. Este 

esperava encontrar a confirmação de suas suposições nesses novos documentos; 

                                                           
77 Sthepan A. Hoeller, (1931–) húngaro naturalizado americano, foi ordenado padre católico em 1958, 

consagrando-se ao episcopado Gnóstico em 1967, sendo Bispo Regional da Ecclesia Gnostica, e o guardião 

senior da transmissão gnóstica inglesa na América por mais de 40 anos. Deu palestras e cursos em vários locais 

do mundo, escreveu vários livros e é Professor Emérito de Religião Comparada na Faculdade de Estudos 

Orientais em Los Angeles, Califórnia. “Voegelin became a prophet of a new theory of history, in which 

Gnosticism played a most nefarious role.” 
78 Eugene Webb (1938–). “Graduado em Filosofia pela Universidade da Califórnia e Ph.D. em Literatura 

Comparada pela Universidade de Colúmbia, é professor-emérito da Universidade de Washington. Também se 

dedica à religião comparada e aos estudos europeus. Tem escrito sobre o dramaturgo Samuel Beckett e o filósofo 

Eric Voegelin, e traduzido obras de Jean-Michel Oughourlian, colaborador de René Girard.” (WEBB, 2013). 
79 Thomas Jonathan Jackson Altizer (1927 – ) americano, mestre em teologia e PhD em História das religiões, 

participou de um grupo de teólogos que discutiram “a teologia da morte de Deus”, criando o movimento radical 

de mesmo nome. 
80 Vide definição de “movimento gnósticos” por Voegelin na seção 3.1 deste trabalho.  
81 Jonas lançou o segundo volume em 1954, enquanto o terceiro ficou inacabado. (WEBB, 2005), 
82 The Gnostic Religion: the message of the alien God & the beginnings of Christianity (JONAS, 2001). 
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d) mas além de só ter tido acesso a uma pequena parte, em 1954, que nada acrescentava às 

suas ideias, ao longo de sua vida; 

e) o avançado de sua idade não permitiu que refizesse toda a investigação posterior à 

publicação; 

f) mas tinha a consciência que era necessário rever seu emprego do termo gnosticismo, 

pois acabou por abarcar outras manifestações sob o mesmo guarda-chuva:  

 

Uma coisa é certa: ele disse na conferência Gnosticismo e Modernidade na 

Universidade Vanderbilt em 1978 que ele provavelmente não teria usado esse 

termo se ele estivesse recomeçando porque, além do que então se passou com o 

uso desse nome, as ideias nas quais ele estava interessado em usá-lo para a 

discussão incluíam muitas outras vertentes, como a questão apocalíptica, a 

alquimia, a magia, a teurgia e cientificismo. (WEBB, 2005, p. 49, tradução nossa)83. 

   

Em certa concordância com o pensamento de Voegelin, Webb (2005, p. 49) cita Michael 

Franz84, que analisando o uso do termo pelo filósofo em seu livro Eric Voegelin and the Politics 

of Spiritual Revolt: The Roots of Modern Ideology, sugeriu trocá-lo por "consciência 

pneumopatológica". Webb considera que poderia ser um termo apropriado; no entanto, o foco 

principal são as variadas questões que apontam que um novo termo seria bem-vindo.  

Pondera que o próprio Voegelin, se vivesse além de seus 84 anos, teria buscado um 

termo que fosse mais propício e não suscitasse tantas polêmicas, pois ouviu do próprio que com 

a descoberta dos textos gnósticos de Nag Hammadi, em 1945, nova luz poderia surgir para sua 

pesquisa, e nela deveria constar. Voegelin teve acesso apenas a um texto, o mais traduzido e 

divulgado em 1959 – o Evangelho de Thomas –, mas não encontrou ali nada que se relacionasse 

ao seu uso do termo. Os outros textos só foram traduzidos e acessados em língua inglesa em 

1977; desse modo, para Webb, a fonte de pesquisa e o estilo do autor estudado, Hans Jonas, 

exerceram influência em como Voegelin abordou o termo: 

 

Naquele trabalho anterior (embora não na religião gnóstica) Jonas também tentou 

extrair dessa essência "Um princípio gnóstico "metamorfoseado", que ele aplicou a 

uma análise de pensadores posteriores como Orígenes e Plotino - oferecendo um 

modelo para o esforço posterior de Voegelin de fazer o mesmo em relação a 

                                                           
83 “For one thing, he said at a conference on “Gnosticism and Modernity” at Vanderbilt University in 1978 that 

he would probably not use that term if he were starting over again because, besides what then went by that name, 

the ideas he was interested in using it to address included many other strands, such as apocalypticism, alchemy, 

magic, theurgy, and scientism”.  
84 Michael M. Franz, professor assistente de Government and Legal Studie, no Bowdoin College. Pesquisa 

propaganda política, grupos políticos, reforma e financiamento de campanhas, mídia de massa.  Possui artigos 

publicados nos The American Journal of Political Science, Political Communication, Political Analysis, 

Political Behavior, e The Journal of Politics. Recebeu o prêmio de melhor tese de doutorado, no campo ‘governo 

americano’, em 2007, da American Political Science Association's E.E. Schattschneider Award. Co-autor de 

Campaign Advertising and American Democracy (TEMPLE, 2015). 
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movimentos modernos como o fascismo e o comunismo e o que eles consideraram 

seus antecedentes modernos medievais e iniciais, como os movimentos utópicos 

decorrentes de Giaccomo da Fiore e da ala radical da Reforma. (WEBB, 2005, p. 51). 

 

Webb (2005), em suma, defende que as pesquisas utilizadas por Voegelin propiciaram 

a maneira de sua utilização do termo; que embora exigisse uma revisão, não deveria impedir de 

se poder perceber a importância das ideias de Voegelin, que pretendeu ajudar na compreensão 

das categorias modernas; que o uso da palavra gnosticismo foi feito desde o início por detratores 

do movimento considerado herético, de maneira pejorativa. E que apesar dessa palavra “mais 

confundir do que esclarecer”, o foco deveria ser colocado, antes, na denúncia de Voegelin a 

respeito da doença espiritual moderna.  

 Do mesmo modo, Federici85, em seu livro Eric Voegelin: a restauração da ordem 

(2011) aponta que a originalidade do pensamento do filósofo e sua posição contrária às 

ideologias naturalmente fomentariam críticas. Dedica um grande capítulo – Os críticos de 

Voegelin (FEDERICI, 2011, p. 149-181) – a descrever as principais “reclamações” e 

personagens contrários ao pensamento do filósofo.  

Dessas manifestações, focaliza dois principais questionamentos: em primeiro lugar, 

criticam a visão de Voegelin a respeito da transcendência acusando-a de romântica, devido a 

considerarem que ele tem admiração por Platão e Agostinho, e tece críticas a Hegel; também 

por suas críticas a Cícero e Aristóteles, e pouco interesse pelas teorias políticas de Burke86 e 

Rousseau87; em segundo lugar, dizem que “a obra de Voegelin não é suficientemente simpática 

ao cristianismo”, ao não “abraçar as crenças e os dogmas cristãos” e ao “subestimar a 

cristianismo como um fundamento para a restauração da ordem social e política do Ocidente.” 

(FEDERICI, 2011, p. 149). 

 Em relação à sua visão da transcendência, o debate inicial dos intelectuais repousava 

sobre a existência ou não de uma realidade transcendente, e não sobre a natureza da realidade 

transcendente. Historicamente mais tarde, com o início de uma valorização dos símbolos e 

experiências da realidade transcendente por parte de acadêmicos, a crítica se tornou de que 

Voegelin percebia a transcendência de maneira anti-história, por isso, como algo abstrato; 

crítica que se estendeu também a Platão, que, para alguns intelectuais – tendo como principal 

                                                           
85 Michael P. Federici (2011) é professor associado de Ciência Política no Mercyhust College e diretor do National 

Humanities Institute’s Center for Constitutional Studies em Washington.  Ph.D. em Política pela The Catholic 

University of America (CUA), Washington, D.C. (1990); M.A. na CUA em 1985, e Bachelor of Science em 

Economia pelo Elizabethtown College em 1983. 
86 Edmund Burke (1729-1797), irlandês, teórico político, filósofo, orador, autor, foi membro do parlamento inglês.  
87 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), filósofo suíço, teórico político, escritor, compositor, um dos principais 

filósofos do Iluminismo e precursor do Romantismo.  
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questionador, Cales G. Ryn88 –, teria imaginado uma Cidade ideal, acusando-o de criar uma 

utopia. Quanto a Platão, Voegelin – cuja percepção da transcendência se apoia na filosofia 

platônica –, defendeu que o filósofo não é utópico, nem idealista; é um “realista moral”: ele 

constrói a visão de uma melhor cidade, sobre um “paradigma de ordem no Entremeio, no novo 

nível espiritual alcançado na consciência noética de Platão.” (FEDERICI, 2011, p. 167). A 

cidade surgiria decorrente de uma evolução humana atrelada ao seu desenvolvimento espiritual.  

 Dentre os críticos do segundo tipo, Federici salienta que David Walsh89 discorda em 

alguns pontos de Voegelin: considera não ter ele reconhecido uma continuidade entre os 

filósofos da antiguidade “Platão e Aristóteles e cristãos, e pensadores modernos como Hobbes, 

Locke, Rousseau e Mill [...], e por deixar de reconhecer os atributos espirituais do liberalismo.” 

(FEDERICI, 2011, p. 150). Voegelin identificava o liberalismo como mais um dos “ismos”, ou 

seja, como uma deformação da ordem, uma ideologia. Aplicou esse ponto de vista também ao 

conservadorismo, que, no entanto, tem simpatizantes da obra voegeliniana, pois “trata de 

tópicos de grande interesse para os conservadores, incluindo transcendência, história e ordem.”. 

Voegelin a nomeia, no entanto, de “ideologia secundária”, por tratar-se de um movimento com 

o propósito de confrontar “ideologias revolucionarias e radicais, a fim de preservar a sabedoria 

do passado incorporada em convenções como o direito, ou costume e a religião.”. (FEDERICI, 

2011, p. 153). Para Voegelin, não se combate uma ideologia com outra ideologia: “[...] a 

resposta correta ao revolucionário e ao radical, diz Voegelin, não é a doutrina correta, mas a 

alma corretamente ordenada.” (FEDERICI, 2011, p. 157, grifo nosso). Com as ideologias, 

cai-se no mesmo erro, que é a questão da perversão dos símbolos originais na alma. 

Sobre a crítica de insuficiente ênfase dada por Voegelin ao cristianismo, surgem 

expoentes como Stephen Tonsor90 e Gerhart Niemeyer91; como mais contundentes, Harold 

Weatherby92 e Bruce Douglass93. 

                                                           
88 Cales G. Ryn (1943-) sueco, naturalizado americano, professor na The Catholic University of America (CUA), 

Washington, D.C. Pesquisa e ensina a história do pensamento político ocidental, a política e a imaginação, o 

historicismo, a teoria do conhecimento, o conservadorismo, o pensamento político americano, o 

constitucionalismo e as dimensões morais e culturais das relações internacionais 
89 David J. Walsh é o presidente do Conselho da VoegelinView, site interdisciplinar internacional sobre Eric 

Voegelin, filosofia, religião, política, sociedade, ciência, educação e literatura; vice-presidente da Eric Voegelin 

Society, e professor de ciência política da Catholic University of America, Washington. Também é o autor de 

livros e artigos sobre política, liberalismo, modernidade. Autor da introdução de História das ideias políticas: 

idade média tardia, vol. III (2013) de Voegelin. 
90 Stephen J. Tonsor (1923-2014), americano, professor emérito de História na Universidade de Michigan. Em seu 

livro The God Question 
91 Gerhart Niemeyer (1907-1997), alemão, filósofo político e professor emérito da University of Notre Dame, 

Indiana. 
92 Harold Lerow Weatherby Jr. (1934- ) professor, estudioso literário,  M.A. e PhD. na Yale University. 
93 Professor associado de Filosofia da Georgetown University, Washington, DC. PhD em Ciência Política na Duke 

University, M.Div. na Yale University. 
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Discordando de sua visão filosófica, Marion Montgomery94, embora este reconheça: “É 

uma expectativa de um retorno a uma sanidade mental que eu encontro no trabalho de Eric 

Voegelin, em sua preocupação com a consciência em relação à complexidade da existência, por 

exemplo. A este respeito, ele nos deixa um legado considerável.”95. 

John H. Hallowell e James L. Wiser96 fazem uma análise “mais condescendente” sobre 

Voegelin e o cristianismo. Federici (2011, p. 181) encerra sua análise de cada um desses críticos 

dizendo que Voegelin está preocupado em primeiro lugar “com a ordem, e não com a 

especulação teológica, ele enfatiza que a ansiedade da vida no Entremeio não é abolida pela 

diferenciação”. O olhar do filósofo repousa na origem do problema.  

 Um crítico ferrenho à obra A Nova Ciência da Política foi Hans Kelsen, um dos 

orientadores e mentores acadêmicos de Voegelin, do qual foi assistente como dito 

anteriormente. Na réplica de 1954, New Science of Politics: Hans Kelsen’s Reply to Eric 

Voegelin’s “New Science of Politics”: a contribution to the critique of ideology (2004), em 137 

páginas Kelsen tece comentários a respeito de quase todos os tópicos do livro de mesmo nome 

de Voegelin, em resposta aos comentários feitos por este à sua Teoria Pura do Direito e às suas 

ideias. Voegelin considerou-as propiciadoras do movimento nazista que se instalou em seguida, 

por terem caráter positivista; e Kelsen, defendendo-se, e ao mesmo tempo atacando a ênfase 

nos aspectos filosóficos por Voegelin, julgou-os incompatíveis com a democracia.  

 Em se tratando do próprio autor, uma das características marcantes da personalidade de 

Voegelin era sua capacidade de efetuar uma constante revisão e redefinição de seus 

pensamentos e insights. Abandonou um projeto editorial que já contava mais de cinco mil 

páginas97 por perceber que estava equivocado em sua linha de pesquisa: percebeu que não era 

possível contar uma “história das ideias” uma vez que ao fazer isso estaria deformando a 

realidade. Antes das ideias, existem as “experiências engendradoras” dos símbolos. Não seria 

possível denominar de “ideias” as experiências, por exemplo, de um ritual egípcio 

                                                           
94 Marion Montgomery (1925-2011), professor de inglês na Georgia University, escreveu poesia, romances, foi 

crítico literário, e também autor de ensaios sobre Solzhenitsyn, Flannery O’Connor, Eric Voegelin, Ralph Waldo 

Emerson, Richard Weaver, T. S. Eliot, Allan Bloom. 
95 It is such an anticipation of a return to a sanity of mind that I find in the work of Eric Voegelin, in his concern 

for consciousness in relation to the complexity of existence, for instance. In this respect, he leaves us a 

considerable legacy. 
96 Reitor da University of San Francisco. Estudos na Filosofia Política grega e no pensamento político 

contemporâneo alemão. Autor de vários livros e editor do volume 5 de História das Ideias Políticas, de Eric 

Voegelin.  
97 O monumental História das Ideias Políticas (2012; 2013; 2014; 2015b; 2016; 2017a; 2017b), lançado 

postumamente. Em português encontra-se até o vol. VII, com a promessa da editora É Realizações do 

lançamento, em breve, do único volume faltante. Além dessa série, há ainda outros livros à espera de serem 

traduzidos e publicados em português. 
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(VOEGELIN, 2015a, p. 102-3). Para um autor que apontou, além de seus equívocos, o erro de 

pensadores como Marx e Hegel e suas teorias, naturalmente a chegada de novos dados 

históricos após a publicação de seus livros provocaram novas reflexões, decisivas para que ele 

revisse (por volta de 1973) sua posição acerca da aplicação dos termos religiões políticas e 

gnosticismo aos fenômenos modernos.  

Nesse sentido, Voegelin (2015a, p. 86) considerou que sua interpretação no livro As 

Religiões Políticas “não é de todo errada”, e que seguia a tendência, na época, de renomados 

autores em interpretar “os movimentos ideológicos como religiões”; mas percebeu que o termo 

religião poderia não ser suficientemente claro, e que a questão maior eram as experiências 

engendradoras dos símbolos, daí sua guinada teórica para a questão de uma filosofia da 

consciência, que possibilitaria compreender os movimentos políticos, ao invés da filosofia 

política, em seus livros tardios da coleção Ordem e História, volumes IV, original de 1974 

(2014b), e volume V, de 1987 (2010); Anamnese, de 1978 (2009), e Reflexões Autobiográficas, 

de 1989 (2015a). 

Da mesma maneira, a revisão de sua afirmação anterior de que o gnosticismo é o 

fundamento da modernidade, foi necessária, como dito acima. Em suas reflexões tardias, 

Voegelin (2015a, p. 106) afirmou que as heresias gnósticas se configuram como partes 

integrantes da alma, que refletem a revolta do ser humano diante de Deus, e podem mudar 

apenas de nome e conceitos. Não que tenha retirado sua afirmação de que a categoria de 

gnosticismo se aplica às ideologias modernas – percebeu sim, na modernidade, a forte 

influência do que chamou gnosticismo –, mas concordou com alguns autores de que haveria a 

necessidade de uma análise maior e mais profunda de outros fatores concomitantes. Um desses 

fatores seria a questão do que ele definiu como “apocalipse metastático”, que segundo suas 

pesquisas, surgiu a partir dos profetas de Israel: 

 

Desde minhas primeiras aplicações do gnosticismo a fenômenos modernos em A nova 

ciência da política e em meu estudo Ciência, política e gnosticismo, de 1959, precisei 

rever minha interpretação. A aplicação da categoria de gnosticismo às ideologias 

modernas se sustenta, é claro, mas há outros fatores a considerar em uma análise mais 

completa. Um deles é o apocalipse metastático que deriva diretamente dos profetas de 

Israel – via apóstolo Paulo – e configura uma linhagem permanente nos movimentos 

sectários cristãos, chegando até o Renascimento. (VOEGELIN, 2015a, p.106).  

 

A análise de Voegelin a respeito dos profetas de Israel se refere basicamente ao profeta 

Isaías, que ao aconselhar ao rei de Judá a confiar em Javé por meio de uma fé verdadeira, e não 

em seus exércitos, para defender a cidade de Jerusalém, estaria postulando que a realidade podia 

ser modificada pela fé, como em um “ato mágico”. Para não se utilizar da palavra magia em 
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relação ao profeta, o que chegou a deixar horrorizado um teólogo a quem consultou a respeito, 

Voegelin (2015a, p.108) criou o conceito de “fé metastática”, que representa uma “crença em 

uma metástase da realidade por meio de um ato de fé”. Ou seja, basear-se na crença de que, 

pelo ato de fé, seja possível transformar radicalmente o ser, ou a estrutura da realidade. Para 

Voegelin, em verdade, essa crença ou utopia cria as distorções da realidade nas quais os 

movimentos utópicos se apoiam. Falou de um escapismo diante das tensões da existência, como 

tentativa de sair do que chama o Entremeio da existência – o ser humano vive em uma estrutura 

da realidade que está entre dois polos: de um lado o Apeiron ou origem, o começo da existência; 

e do outro, o epekeina ou o para Além, que se estende para além da compreensão humana, da 

qual se tem ciência da existência, e ao mesmo tempo se desconhece.  

Voegelin mais tarde diria que deveria ter usado sim, o termo magia mesmo que se 

utilizasse do apoio do conceito psicanalítico de sublimação98, indicando que esse tipo de fé seria 

uma magia “sublimada”, na “tentativa de produzir um resultado desejado por meios alheios às 

relações naturais de causa e efeito.” (VOEGELIN, 2015a, p. 108-109). 

No entanto, associou mais um fator importante para a compreensão do processo de 

imanentização:  

 

 

[...] Além disso, descobri que nem a linhagem apocalíptica nem a gnóstica dão conta 

por completo do processo de imanentização. Esse fator tem origens independentes na 

retomada do neoplatonismo na Florença de fins do século XV. (VOEGELIN, 2015a, 

p.106). 

 

 Para Voegelin, ainda que o neoplatonismo não tenha conseguido retomar uma 

compreensão da ordem cósmica, o que ficou dessa tentativa de restauração foi uma “ordem 

imanente da realidade – uma imanentismo que precisou se tornar secularista quando, assim 

como hoje, depois da expulsão dos deuses pagãos, o mesmo ocorreu com o Deus cristão.” 

(VOEGELIN, 2015a, p. 107). 

 Sua busca se direcionou a descobrir as experiências que contribuíram para que esse 

imanentismo surgisse. Dentre elas, historicamente, Voegelin (2015a, p. 107) percebeu a retirada 

por Thomas Hobbes do amor Dei (amor a Deus) proposto por Agostinho, em relação à estrutura 

da alma, reduzindo-o a um amor sui (amor de si, também agostiniano), como um “fechamento 

da alma”, característica que dominou o século XVIII (VOEGELIN, 2009, p. 433). Em função 

dessa percepção, Voegelin enfatizou a atitude reducionista da descoberta das possibilidades do 

                                                           
98 O conceito psicanalítico de sublimação se refere ao processo de desvio da libido de um objeto sexual para outro 

objeto de satisfação, resultando, por exemplo, em realizações culturais, pessoais ou sociais. 
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ser humano, que resultou na morte de Deus, como referidos por Nietzsche e Hegel – e 

novamente, o termo revolta egofânica aqui se aplica. 

  Sandoz (2010), no entanto, diz dos “ensaios brilhantes” que constituíram o livro As 

Religiões Políticas, considerando-os de grande importância, pois neles Voegelin  

 

[...] resume o problema das ideologias em termos da doença do espírito, cuja cura 

reside no redescobrimento da ordem da alma como uma empresa maior dessa nova 

ciência política. Esse fundamento central de toda a sua obra posterior está claramente 

na raiz de seu argumento em As religiões políticas. A doença do espírito produtora de 

tais monstruosidades do mal, como o nacional-socialismo alemão e o fascismo 

italiano, se origina na secularização radical da existência que finalmente devastou o 

mundo intelectual durante o Iluminismo e cuja marca é a ‘decapitação de Deus’, a 

rejeição do realissimum transcendental como a fonte de ordem na história e o 

Fundamento do ser. (SANDOZ, 2010, p. 109-110). 

 

Daí que se volta à grande preocupação do autor de que as experiências de atrocidades 

vividas em nome de ideologias fossem compreendidas, para que não se repetissem. Diante de 

movimentos de desordem que perpetuam a doença do espírito, há que se posicionar em bases 

filosóficas anteriores à essa deformação. 

Desse modo, Voegelin (2014a, p. 31) considera “obrigação do homem compreender sua 

condição”, sendo que “parte dessa condição é a ordem social em que ele vive; e essa ordem 

tornou-se hoje mundial. Essa ordem mundial, além disso, não é recente nem simples, mas 

contém como forças socialmente eficazes os sedimentos da luta milenar pela verdade da 

ordem.”  

Diante do exposto até aqui, fica evidente que embora haja críticas às ideias de 

Voegelin, feitas até mesmo pelo próprio filósofo, seu trabalho de pesquisa traz elementos 

fundamentais para ampliar a compreensão dos movimentos políticos modernos, e, 

principalmente, adquirir consciência da participação de cada ser na busca da ordem. 

 

3.4    Uma filosofia da consciência para compreensão dos fenômenos políticos e religiosos 

no mundo contemporâneo  

 

 Voegelin (2015a, p. 147) considerou como uma de suas descobertas mais importantes 

ter percebido uma “continuidade sistemática”, na história, de uma “metafísica” que 

propositadamente promove a “deformação da filosofia, pela ideologia doutrinária”, e a partir 

de então, constituiu-se como uma “ciência singular”, uma “palavra mágica pela qual se pode 

ter uma ideia de toda análise filosófica no sentido clássico.” (VOEGELIN, 2015a, p. 123). 
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A origem desse termo “metafísica”, segundo o autor, surge de “uma deformação arábica 

do título grego da meta ta physica de Aristóteles”, uma vez que esse termo não se aplicava a 

Platão, nem a Aristóteles. O termo foi empregado inicialmente, no Ocidente, por Tomás de 

Aquino99 na introdução de seu Comentário à Metafísica de Aristóteles,  

 

[...] como um conceito denotando uma ciência filosófica fundada na razão natural. O 

proemium, entretanto, não oferece uma análise do problema noético, mas procede por 

meio de definições. [...] essas más compreensões [dogmáticas] já existiam [...] Mas 

Tomás foi o primeiro a cristalizar essa má compreensão em ‘metafísica’ e trouxe a 

perversão da exegese noética, ossificando-a terminologicamente numa ciência 

proposicional de princípios, universais e substâncias.  [...] Quando a noese é jogada 

no mesmo saco que a ‘metafísica’, perdemos a realidade de conhecimento de 

experiência noética e junto com ela a estrutura diferenciada da ratio. Isso significa 

que somos deixados sem nenhuma ciência noética da ordem, seja ela qual for. 

(VOEGELIN, 2009, p. 487-488). 

 

Ainda, para Voegelin (2009, p. 486), a “metafísica” tornou-se um ponto de revolta para 

alguns ideólogos, criando-se um “tabu antimetafísico”, que não refutava a noese clássica – até 

mesmo por não a conhecerem – e sim a dogmática a ela associada: “Platão e Aristóteles, os 

grandes noéticos, são confundidos tipicamente como ‘metafísicos’ e suas obras [...] ainda estão 

obscurecidas pelo tabu antimetafísico”.  

A crítica de Voegelin se estende à insistência de correntes de pensamentos do mundo 

moderno em querer se utilizar do conceito de ciência, bem como de sua metodologia, para 

analisar de modo indiscriminado todas as áreas da existência, não respeitando a natureza 

humana e sua relação com sua alma, ou mesmo deturpando sua experiência da realidade e da 

transcendência. Isso possibilitou a compreensão de que a crise que se manifesta na sociedade 

irá gerar novos símbolos – na verdade, novos apenas nas suas roupagens: 

 

O mundo como conteúdo afastou o mundo como existência. Os métodos da 

ciência, como formas de estudo do significado do mundo, tornam-se nos métodos 

universais em que se deve fundir a atitude do homem em relação a ele; durante longos 

períodos, desde o século XIX até hoje, o termo “metafísica” tornou-se uma injúria e 

a religião num “ópio do povo” ou ainda, numa formulação mais recente, uma “ilusão” 

de futuro incerto. Face às religiões espirituais e à sua visão de mundo, formaram-se 

contrafórmulas que se legitimaram a partir da ciência como sendo a única forma válida 

da inteligência, por oposição à Revelação e ao pensamento místico; desenvolvendo-

se, assim, as “concepções científicas do mundo”, o “socialismo científico”, o “estudo 

científico das raças”; todos os “enigmas do mundo” são inventariados e resolvidos. 

Ao mesmo tempo, assiste-se ao declínio do saber relativo às questões fundamentais 

do ser e da linguagem simbólica da sua expressão, que se divide em círculos restritos. 

Indiferentismo, laicismo e ateísmo tornando-se nas características de uma nova 

                                                           
99 Tommaso d'Aquino (1225-1274), frade dominicano italiano, declarado Santo em 1323 pelo Papa João XII, e 

proclamado Doutor da Igreja em 1568 pelo Papa Pio V. Uma de suas obras-primas, Summa Theologica, é um 

exemplo do método de pensamento crítico, a Escolástica. Pai do Tomismo, procurou integrar o pensamento da 

filosofia aristotélica ao Cristianismo, unindo fé e razão.  
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imagem do mundo que se impõe, incontestavelmente, por todo lado. (VOEGELIN, 

2002, p. 68-69, grifo nosso).  

 

   

Esta é a denúncia que Voegelin fez da retirada do “significado do mundo”: “o aspecto 

comum a toda a simbólica moderna é o seu carácter de ‘ciência’.” (VOEGELIN, 2002, p. 71). 

O mundo se torna palco de um cientificismo que reduz a religião à doença, muleta, assunto de 

tolos ou superstição, algo menor, que é explicado e desmistificado, sobrando apenas o nada. A 

visão niilista de mundo, que por meio de pensadores como Nietzsche, anuncia a “morte de 

Deus”, favoreceu a busca pela eliminação da transcendência e a tentativa de imanentização do 

eschaton cristão. 

 No entanto, uma das questões fundamentais a respeito da secularização do mundo 

moderno é que a retirada da religião, pretendida pelas ideologias ou sistemas de governo, deixa 

um vazio que inevitavelmente será preenchido por algo – paradoxalmente – de caráter religioso. 

Ou de caráter ideológico, que por seu modelo, retorna ao caráter religioso: 

 

Os homens podem, assim, deixar desenvolver o sentido do mundo até que o próprio 

mundo e Deus desapareçam para eles, mas não podem escapar à problemática da sua 

existência. Esta sobrevive em cada alma individual e quando o próprio Deus se torna 

invisível para o mundo, são os sentidos deste mundo que se tornam divinos; quando 

os símbolos da religiosidade supramundana são banidos, são os novos símbolos, 

nascidos da linguagem científica intramundana, que tomam o seu lugar. (VOEGELIN, 

2002, p. 68-69).  

 

 Os “novos” símbolos criados têm a função de preencher essa lacuna, uma vez que a 

complexidade da existência humana inclui a relação com o transcendente. Seu caráter de 

“ciência” é o que predomina; na verdade, figuram como uma “religiosidade intramundana”, na 

qual o sujeito se coloca como parte de uma engrenagem na qual a “criação do mito e a sua 

propaganda, através da imprensa e da rádio, os discursos e as festas comunitárias, as reuniões 

e as paradas, o trabalho planificado e a morte à luta, são as formas intramundanas da unio 

mystica” (VOEGELIN, 2002, p. 74). Esse símbolo de união, da comunhão do ser com o divino, 

é transferido para o mundo e para as coisas do mundo. Nesse sentido, a figura do Führer, ou 

Líder, torna-se o representante do Volksgeist, do povo, mas ao modo de um Faraó egípcio: ele 

é o único a quem o Deus fala, e o povo somente sabe da vontade divina por meio do Führer. 

 Voegelin (2002, p. 21) enfatizou, por exemplo, que o nacional-socialismo não foi um 

retorno aos tempos de barbárie, como era preconizado por “estudiosos politizantes”. O fator 

secularização estaria mais fortemente implicado, uma vez que preparou o solo para o fascismo, 

comunismo, e o nacional-socialismo surgirem. Para Voegelin, o processo de secularização tem 
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uma camada enraizada no Iluminismo, movimento em que se considerava que deveria haver a 

retirada da Religião, como visto anteriormente, propiciando o surgimento dessas ersatz 

religions; e, no entanto, prolonga-se e tem uma continuidade até a modernidade, não sendo 

prerrogativa desse período. A política e a religião têm suas raízes na essência do ser humano e 

a tentativa em tornar essas esferas cada vez mais distanciadas entre si, apenas fomentou a 

pneumopatologia da modernidade. 

 Além disso, acrescenta-se a percepção, por Voegelin (2008, p. 340), da natureza humana 

como Imago Dei, ou seja, ele enfatiza a participação do ser humano no divino. No entanto, por 

concupiscência, o ser humano cria uma fantasia de uma segunda realidade, que tome o lugar 

da realidade não desejada, e tenta “transformar-se da imago Dei em imago hominis”. A 

desdivinização do ser humano acarreta também sua desumanização, como percebidas nas 

práticas e políticas dos movimentos de massa e ideologias do nacional-socialismo, fascismo, 

leninismo, com a negação dos direitos de grupos por raça, classe social, e também por seu 

direito à vida.  

 Em consequência, considerava tarefa de um verdadeiro filósofo – em grego philosophos, 

o que é amigo da sabedoria –, alertar sobre as desordens e distorções na sociedade, efetuando 

um diagnóstico de suas causas e propondo possíveis soluções. O pensamento de que o filósofo 

seria como que o “guardião da ordem justa” vem de Platão, e busca-se uma “restauração da 

consciência” às experiências e aos símbolos formadores de ordem. Isso exige uma atitude de 

abertura à busca existencial, ou zetema, para proceder a uma anamnese ou recordar, trazer à 

memória o conhecimento que se perdeu. No entanto, a procura pelo retorno, se não ultrapassar 

o dogmatismo, não alcançará “a realidade do próprio conhecimento.” (VOEGELIN, 2009, p. 

481). 

 Voegelin retomou, portanto, as iluminações do “senso comum”, termo usado segundo a 

Escola Escocesa, que tem em Thomas Reid100 seu principal expoente. Reid se apoia em 

Cícero101, ao considerar o ser humano um “rationis particeps e o senso comum um tipo 

compacto de racionalidade”. O senso comum, para Voegelin (2009, p. 510-511), “é um hábito 

civilizacional que pressupõe experiência noética”, mesmo que o ser humano não saiba disso: 

“o homo politicus civilizado não precisa ser filósofo, mas tem que ter senso comum.”. E 

relacionar o senso comum com a política clássica de Aristóteles tem o objetivo de ser um 

                                                           
100 Thomas Reid (1710-1796), filósofo escocês, fundou a Scottish School of Common Sense. O conhecimento 

pertence a todos, sem distinção, e é o que promove a liberdade. Contemporâneo de David Hume, era contrário, 

no entanto, à sua filosofia cética.  
101 Marcus Tullius Cicero (106-43 A.E.C), cônsul da República Romana, e um dos maiores escritores e oradores 

da Roma antiga. 
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“refúgio da ratio na crise moderna de ordem”, uma vez que surgiu como uma “resistência contra 

o dogmatismo ideológico-metafísico” e contra o ceticismo do século XVIII, mas tem a 

limitação de não ter a seu “dispor nenhuma noese explícita”. Portanto, a “luminosidade da 

consciência noética” é que poderia favorecer a diferenciação entre os símbolos originais e os 

fabricados pelas ideologias: “Os problemas de ordem humana na sociedade e na história se 

originam na ordem da consciência. Portanto, a filosofia da consciência é a peça central de 

uma filosofia política.” (VOEGELIN, 2009, p. 44, grifo nosso). 

 Voltando-se para a atualidade, diante dos movimentos de intolerâncias político-

religiosas, apesar das controvérsias principalmente sobre o gnosticismo como fundamento da 

modernidade, a obra voegeliniana contribui com elementos marcantes que podem ser de auxílio 

para a compreensão das sociedades hodiernas, denunciando aspectos até mesmo conhecidos, 

mas ainda relegados à menor importância.  

 Baseando-se em todas essas informações, procede-se a uma tentativa de resumo de 

proposições de Voegelin, que, no entanto, aqui não se esgotam, uma vez que sua obra é extensa: 

 

a) percepção de que a transcendência faz parte da experiência integral do ser humano; 

b) apesar de toda a tentativa de desconsiderar ou retirar a religião da esfera social e política, 

preconizada por diversos teóricos, nota-se a presença de um padrão mítico-religioso 

nas estruturas de determinadas teorias ou movimentos políticos; 

c) os símbolos de representação da experiência do ser humano foram deturpados pelas 

ideologias;  

d) a manipulação da realidade é feita para adequá-la à teoria; 

e) o uso de propaganda e distorção da linguagem servem a interesses específicos de criação 

de uma nova realidade, nas ideologias; 

f) consequentemente, cria-se uma segunda realidade, que se sobrepõe à primeira 

realidade, para dar sentido e corpo à concupiscência de uma ação imanente;  

g) “a atitude de proibir qualquer dúvida sobre as premissas – o que levaria à imediata 

implosão do sistema – é muito comum entre ideólogos numa discussão” (VOEGELIN, 

2015a, p. 145); 

h) constitui-se um fenômeno de desilusão decorrente dessa não-realidade, ou segunda 

realidade: sem a experiência da transcendência, fica-se à mercê do vazio; 

i) com a retirada da religião, o vazio acaba por ser preenchido com os símbolos da segunda 

realidade;  
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j) cria-se uma doença do espírito, ou pneumopatologia, que se faz cada vez mais 

perceptível, em decorrência desse distanciamento ou unilateralidade entre a razão e o 

espírito, promovendo a perda da realidade; 

k) com a desdivinização do mundo, o ser humano torna-se desumanizado; 

l) a tentativa de criar um “homo novus,” o “novo Homem”, que seja o regente dessa nova 

realidade, acaba por criar Líderes pneumopatológicos; 

m) “os fenômenos de poder, conflito, instinto, classe, nação e raça do mundo imanente 

foram carregados com o sentido de realidade não existentes e, portanto, tornaram-se 

máscaras da transcendência.” (VOEGELIN, 2008, p. 341); 

n)  a revolta ideológica, que inspira revoluções, assemelha-se a uma revolta metafísica da 

criatura contra o Criador, em uma tentativa arrogante – a revolta egofânica – de assumir 

o poder, ansiando por vingança; 

o) como já visto desde a filosofia clássica, na alma ou psique estão os fundamentos para a 

ordem;  

p) a reflexão e anamnese (ou rememoração) são caminhos para o resgate da realidade, 

favorecendo a remoção de obstáculos à verdade, diferenciando os símbolos originários 

dos falsamente criados; 

q) a consciência, sede da ordem ou desordem do ser, se reflete na sociedade. Compreender 

a ordem ou desordem, política e religiosa, passa necessariamente pela iluminação da 

consciência.   

 

 Portanto, Voegelin (2009, p. 496) propõe caminhos que são válidos para a atualidade: 

“Uma teoria política teria de tratar do problema da ordem de toda a existência do homem.”, e 

essa teoria seria uma filosofia política atrelada à filosofia da consciência. 

Quando os teóricos pneumopatologicamente recusam a realidade das experiências da 

transcendência e da consciência, surgem símbolos de ordem utópica, onde faltam esses fatores 

essenciais: 

 

O pensamento utópico acerca da ordem domina os argumentos de nosso debate 

político do dia-a-dia: os que subjugam seus semelhantes pelo terror da violência a fim 

de ganhar entrada no reino perfeito de sua utopia são saudados como heróis da 

liberdade e da paz; os que não são enganados pelas ideologias, mas tentam defender 

suas vidas contanto que isso seja ainda possível são militaristas, imperialistas, 

agressores, ou, ao menos, pertencem ao Wall Street Circle. (VOEGELIN, 2009, p. 

497). 
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 As acusações a que estão sujeitos aqueles que se posicionam contrários às ideologias, 

em franco clima de intolerâncias, sejam políticas e/ou religiosas, do ponto de vista voegeliniano, 

relacionam-se a uma deformação, na alma desses ideólogos, da realidade e dos símbolos de 

representação dessa realidade; estes se encontram vivendo em uma segunda realidade, cuja 

desordem está instalada em sua própria consciência. Há uma inversão da realidade, dos valores, 

das ideias, em uma contaminação geral que recebe como metáfora a doença: a doença 

pneumopatológica. 

 Em seus estudos finais, Voegelin se aproximou cada vez mais de uma filosofia da 

consciência do que de uma filosofia da história, como precursoras do caminho para a 

restauração da ordem e recuperação das distorções da modernidade, abrindo as portas para um 

futuro onde a pneumopatologia, a doença do espírito, encontre sua cura.  

 Federici é enfático, quanto à contribuição de Voegelin para a compreensão da 

modernidade, abrindo perspectivas para a pós-modernidade: 

 

A recompensa pelo estudo de Voegelin é a maior compreensão da crise ocidental e 

um encontro com uma prescrição para a restauração que está entre as mais 

filosoficamente penetrantes nos tempos modernos e pós-modernos. As intelecções 

filosóficas, política e histórica de Voegelin dão ao leitor uma compreensão teórica que 

se pode empregar para entender um período histórico que clama por explicação. Além 

disso, uma parada necessária na estrada para a pós-modernidade já é alguma 

compreensão do que é a modernidade e o que significa no contexto filosófico e 

histórico maior. Passar além da modernidade exige que as deformações ideológicas 

do período moderno sejam purgadas da alma e da consciência do homem ocidental. 

Neste quesito, Voegelin tem poucos rivais. (FEDERICI, 2011, p. 34). 

 

 Lembrando-se que as pesquisas de Voegelin se encerraram apenas às vésperas de sua 

morte, em 1985, vê-se que sua preocupação com a desordem política e social perpassou toda 

sua obra ao longo de décadas, deixando um legado para os novos pesquisadores que se 

interessam por uma percepção mais ampla entre filosofia, transcendência, ciência e política. 

Tendo em vista essas questões, nota-se uma aproximação dessa visão com os temas 

sobre os símbolos e a ampliação da consciência encontrados na Psicologia Analítica, de C. G. 

Jung (1875-1961)102. Percebe-se que a visão voegeliniana de uma filosofia da consciência como 

o caminho terapêutico para os males da modernidade, dialoga com alguns aspectos da 

psicologia junguiana. Em se tratando dos estudos de Jung sobre a Gnose, nota-se que o 

psiquiatra suíço ampliou a percepção de que a busca do conhecimento não é a da racionalidade; 

é a interior – o Conhece-te a ti mesmo grego (gnwqi seauto/n – gn�̅�thi seauton) – direcionada 

para o próprio inconsciente, prenhe de símbolos, de elementos fundantes (para Voegelin), ou 

                                                           
102 Conforme descrito na nota 55 deste trabalho. 
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arquétipos (para Jung), que reconhece uma função religiosa na psique. (JUNG, OC, v. 12, 

2007). O conceito de sombra da Psicologia Analítica, ou seja, aquilo que é desconhecido ou 

rejeitado na personalidade, possuindo aspectos em parte pessoais e em parte coletivos, propicia 

a reflexão sobre a existência de um “lado negro” da personalidade, que inconscientemente é 

projetado no outro – seja pessoa, sociedade, país, raça, crença. A interlocução entre os saberes 

do ponto de vista desses pensadores possivelmente poderá abrir novas perspectivas de 

pesquisa103. 

 O que Voegelin (2000, p. 261) identificou como o fenômeno da proibição-de-perguntar 

obstrui a realidade e a possibilidade de cada um responsabilizar-se por uma mudança. O filósofo 

mostrou que: 

 

[...] a desordem espiritual do nosso tempo, a crise civilizacional da qual todos tão 

prontamente falam, de modo algum tem que surgir como um destino inevitável; que, 

ao contrário, cada um possui os meios para superá-la em sua própria vida. E nosso 

esforço não deverá indicar apenas os meios, mas também mostrar como empregá-los. 

Ninguém é obrigado a tomar parte na crise espiritual de uma sociedade; pelo contrário, 

cada um é obrigado a evitar essa loucura e viver sua vida em ordem. Nossa 

apresentação do fenômeno, portanto, ao mesmo tempo, fornecerá o remédio para isso 

através da análise terapêutica. (VOEGELIN, 2000, p. 261, tradução nossa)104. 

 

 

 Voegelin (2009, p. 43-44) refere-se à necessidade de se fazer uma anamnese105, uma 

rememoração no sentido platônico, diante da desordem do mundo, uma vez que essas questões 

surgem nos embates da consciência com as experiências no mundo: “Os problemas de ordem 

humana na sociedade e na história se originam na ordem da consciência”. A anamnese seria 

essa capacidade reflexiva do ser humano de voltar-se para si, perceber a divisão interior e 

retomar o caminho original, como Voegelin (2009) propôs: reavendo a conexão com a verdade 

do Ser. Sem interferências ideológicas ou dogmáticas.  Então, a filosofia da consciência surge 

para Voegelin como “a peça central de uma filosofia da política”, não mais uma filosofia linear 

da história. Sua preocupação é “livrar-nos de uma pilha de dogmas – teológicos, metafísicos, e 

ideológicos – e resgatar as experiências originais da tensão do ser em direção ao fundamento 

divino de sua existência”. Isso fez sua ênfase se voltar para a filosofia da consciência, que teria 

                                                           
103 Ficará como uma possibilidade de pesquisa futura, uma vez que o tema deste trabalho está centrado no filósofo 

e cientista político Eric Voegelin. 
104 “[...] the spiritual disorder of our time, the civilizational crisis of which everyone so readily speaks, does not 

by any means have to be borne as an inevitable fate; that, on the contrary, everyone possesses the means of 

overcoming it in his own life. And our effort should not only indicate the means, but also show how to employ 

them. No one is obliged to take part in the spiritual crisis of a society; on the contrary, everyone is obliged to 

avoid this folly and live his life in order. Our presentation of the phenomenon, therefore, will at the same time 

furnish the remedy for it through therapeutic analysis.” 
105 Vide seu livro Anamnese: da teoria da História e da política (VOEGELIN, 2009). 
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como obstáculo uma “literalização de símbolos que se originam na experiência do Ser” 

(WALSH, In: VOEGELIN, 2009, p. 23), ou seja, a tentativa de reduzir o símbolo a algo 

conhecido (segundo Voegelin, gnosticismo). 

  Voegelin procura recuperar a compreensão da filosofia platônica, primeira a abordar a 

ciência política, como possibilidade de se constituir uma restauração da ciência da política, em 

oposição ao que ele denomina serem as distorções epistemológicas e um processo 

pneumopatológico desses movimentos ideológicos modernos. 

Na página da Eric Voegelin Society (EVS) (2017) encontra-se uma constatação 

fundamental quanto ao trabalho do filósofo e cientista:  

 

Voegelin dedicou sua vida ao estudo da violência política generalizada e da 

devastação que resulta quando as ideologias totalitárias, que se assemelham muito às 

religiões, promovem a noção de que buscar a criação de utopias na Terra é viável e 

vale a pena a qualquer custo, incluindo a morte. (ERIC VOEGELIN SOCIETY, 

Home, 2017, tradução nossa)106. 

 

 Neste capítulo, percebeu-se que Voegelin denominou as ideologias e movimentos 

totalitários como equivalentes ao gnosticismo, por sua característica de deformação da 

experiência da realidade, constituindo-se em uma segunda realidade. A busca pela percepção 

da ordem na consciência individual se torna possível com a ajuda da volta à filosofia clássica, 

para restaurar a ordem do ser, que principia na psique individual, e tem no filósofo um olhar 

desperto para as experiências globais do ser. O proceder a uma anamnese tem como um dos 

objetivos não repetir o padrão de atrocidades cometidas contra a humanidade. A filosofia da 

consciência surge para Voegelin, portanto, como essencial em uma filosofia da política. 

 Percebeu-se que sua teoria abre perspectivas para novos estudos por pesquisadores não 

apenas das áreas sociais, mas também da área das Ciências da Religião, uma vez que enfatiza 

a necessidade de ampliação da consciência para a restauração da ordem social e política, e 

incluir o aspecto transcendente do ser, que se expressa em seus símbolos e em suas experiências 

religiosas ao longo da história, para a compreensão da modernidade. 

 

 

 

 

                                                           
106 “Voegelin dedicated his life to the study of widespread political violence and the devastation that results when 

totalitarian ideologies that closely resemble religions foster the notion that pursuing the creation of utopias on 

Earth is achievable and worth any cost, including death.” 
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CONCLUSÃO 

 

Com esse estudo, procurou-se situar a afirmação do filósofo político e cientista germano-

americano, Eric Voegelin, de que o gnosticismo é o fundamento da modernidade, investigando-

se a ligação feita pelo autor entre os movimentos políticos revolucionários e o tema da 

transcendência, a fim de compreender os totalitarismos e ideologias políticas modernas.   

Pesquisou-se o processo de secularização com suas consequências na modernidade, que 

segundo Voegelin, favoreceram o surgimento de ideologias políticas e regimes totalitários no 

século XX. 

Demonstrou-se a relação que o autor promoveu entre o gnosticismo e a modernidade, 

tendo como base teórica fundamental dois conceitos: religiões políticas e gnosticismo. 

Viu-se que o surgimento de uma nova consciência de época modificou a ordem 

estabelecida, deformando os símbolos das experiências fundantes do ser. Voegelin procedeu à 

busca da relação entre Deus e o ser humano, o mundo e a sociedade, ou seja, do quatérnio da 

“comunidade do ser”, em suas pesquisas iniciais sobre as assim denominadas religiões políticas 

que culminaram na proposta de A Nova Ciência da Política. Esses trabalhos iniciais aqui 

pesquisados, As religiões políticas, A nova ciência da política e Science, politics and 

Gnosticism, foram inovadores no cenário da época, ao trazerem a vinculação do tema da 

transcendência e religião aos estudos da ciência política, observados também sob a ótica 

filosófica. Ainda hoje se constituem desafios para os que se aventuram nesse vasto universo de 

neologismos, e ao mesmo tempo, contato com a filosofia clássica. 

Percebeu-se que o positivismo, como sendo uma das expressões do gnosticismo, tentou 

excluir do descobrimento científico os símbolos da experiência metafísica, desconsiderando-os 

da realidade experimentada pelo ser. A percepção de que padrões da dogmática cristã se faziam 

presentes nos sistemas ideológicos vinha sendo notada por outros estudiosos; no entanto, 

Voegelin sobressaiu-se por sua busca incessante, na história, das origens do fenômeno. Ao 

apresentar Eric Voegelin, que enfrentou as ideologias de seu tempo, buscou-se ampliar o leque 

de pensadores que deram fundamento, com suas críticas, aos movimentos políticos totalitários. 

 Para Voegelin, os símbolos que se formam na experiência do mundo são a base da 

criação dos sistemas propostos. No lugar do sacerdote, o líder; no lugar dos fiéis, a massa. 

Então, viu-se que não seriam realmente novos símbolos, mas os mesmos símbolos que se 

revestem de uma nova roupagem. A deformação desses símbolos promoveu uma doença do 

espírito, ou doença pneumopatológica, que para uma cura, necessita da restauração de seu 

sentido original. 
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Percebeu-se pontos em sua teoria e em outros autores, que confirmaram e refutaram as 

ideias propostas por Voegelin, trazendo luz ao debate. Apesar de toda a polêmica suscitada pelo 

uso do termo gnosticismo e de sua percepção de que sua continuidade até os dias atuais seria o 

elemento essencial da modernidade, as reflexões propiciadas são extremamente atuais, vide a 

Carta Placuit Deo aos Bispos da Igreja católica sobre alguns aspectos da salvação cristã. O 

conceito de gnosticismo como fundamento da modernidade, apesar de revisto pelo próprio autor 

e ainda fomentar controvérsias, pode ser um ponto de partida para estudos complementares, 

uma vez que enfatiza a necessidade de ampliação da consciência para a restauração da ordem 

social e política, e de incluir o aspecto transcendente do ser, que se expressa em seus símbolos 

e em suas experiências religiosas ao longo da história, para a compreensão da modernidade. 

 Como característica marcante em sua personalidade, Voegelin assume que não aderiu a 

nenhum regime político, sistema religioso, ideológico, dogmatismo ou a outros “ismos”, como 

a eles se referia, mantendo o olhar de cientista por um lado, mas de mãos dadas com o sistema 

filosófico e a busca pelas experiências formadoras dos símbolos da existência humana, por 

outro.  Novamente, percebe-se sua postura diferenciada por reunir ciência e filosofia, se 

aproximou cada vez mais de uma filosofia da consciência do que de uma filosofia da história, 

como precursoras do caminho para a restauração da ordem e recuperação das distorções 

Voegelin foi um cidadão alemão que antecipou os fatos que em breve surgiriam em seu 

país, não se contentando apenas com sua fuga da iminente perseguição e morte.  A mesma 

tenacidade encontrada em alguns de seus conterrâneos que sucumbiram à ideologia nazista e se 

tornaram personalidades doentias e/ou inconscientes, foi direcionada pelo filósofo para a 

ampliação da consciência a respeito dos fenômenos, como sua marca registrada na proposta de 

uma real e verdadeira transformação pessoal vinculada aos símbolos fundantes e transcendentes 

da humanidade. Sua transformação pessoal nessa jornada, de união do cientista ao filósofo 

político, e daí para o filósofo da consciência, dá o testemunho de ter alcançado sua meta.  

Em se pensando nas possibilidades futuras ou desdobramentos desse trabalho, apesar de 

aparentarem transitar em universos distintos, acaba-se por notar que a Filosofia política de 

Voegelin e a Psicologia Analítica de Jung podem ter intercâmbios significativos, favorecendo 

pesquisas futuras. 

 Categórico ao apontar para a necessidade de uma nova abordagem para a ciência social 

e política, evidenciou uma estrutura religiosa nos movimentos modernos, ditos seculares; 

portanto, os estudos das ideias de Voegelin podem contribuir igualmente para novas pesquisas 

sobre os totalitarismos, fanatismos, e sistemas ideológicos, com suas perspectivas sendo 

avaliadas do ponto de vista das Ciências da Religião, pois contestou os regimes políticos de 
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massa de sua época – o nazismo, o socialismo, o fascismo, tendo como pano de fundo o debate 

entre a secularização e religião. 
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