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RESUMO 
 

 

O escopo deste trabalho dissertativo é apresentar pesquisa quanto à confusão entre religião e o 

atual Estado laico brasileiro. Apesar do modelo cooperativo ser o desejável, verifica-se que no 

plano fático há sobreposição dos valores cristãos em detrimento das demais crenças religiosas. 

Portanto, diante do cenário desigual, torna-se necessário que se analise os casos, jurisdicionais, 

políticos e legais. Reconhece-se a variedade oceânica da matéria, reduzindo a análise em cinco 

casos após a promulgação da Constituição de 1988. Tendo a respectiva escolha, justificada pela 

predominante natureza constitucional. Para melhor entendimento, tem-se dois tópicos 

introdutórios: o primeiro, que analisa o conceito de religião, sua relação com o Estado e 

delimitação conceitual e as formas de Estado laico. No segundo, a evolução histórica do Estado 

laico pelas constituições brasileiras. No terceiro e quarto capítulo analisamos, as relações entre 

o ensino religioso nas escolas da rede pública; O pluralismo religioso no atual cenário política; 

Feriados religiosos; Transfusão de sangue em testemunhas de Jeová e por fim, O candidato 

adventista do sétimo dia ao prestar concurso público. O enfoque metodológico da pesquisa pode 

ser caracterizado como qualitativo, preponderando o exame rigoroso da natureza, do alcance e 

das interpretações possíveis para o fenômeno pesquisado. Como resultado tem-se a 

impossibilidade de cooperação entre as religiões e o atual Estado laico brasileiro e a necessidade 

de o poder judiciário assegurar a liberdade religiosa do indivíduo que professa crença 

minoritária. 
 

Palavras-chave: Estado laico; Liberdade religiosa; Secularização; Laicidade; Laicismo 



ABSTRACT 
 

 

 

The scope of this dissertational work is to present research on the confusion between religion 

and the current Brazilian secular state. Despite the cooperative model is desirable, it is found 

that the factual background overlap of Christian values at the expense of other religious beliefs. 

Therefore, before the unequal scenario, it is necessary to review the cases, judicial, political and 

legal. Recognizes the oceanic variety of matter, reducing the analysis in five cases after the 

promulgation of the Constitution of 1988. Having their choice, justified by the prevailing 

constitutional. For better understanding, has two introductory topics: the first, which analyzes 

the concept of religion, its relationship with the state and conceptual delimitation and forms of 

secular state. In the second, the historical evolution of the secular state by the Brazilian 

constitution. In the third and fourth chapter we analyze the relationship between religious 

education in public schools; Religious pluralism in the current political scenario; Religious 

Holidays; Blood transfusion in Jehovah’s witnesses, Seventh-day Adventist to provide public 

tender. The methodological research approach can be characterized as qualitative was more 

prevalent rigorous examination of the nature, scope and possible interpretations of the studied 

phenomenon. As a result, there is the impossibility of cooperation between religions and the 

current Brazilian secular state and the need for the judiciary to ensure the religious freedom of 

the individual who professes belief minority. 

 
Keywords: Secular state; Religious freedom; Secularization; Secularity; Secularism 
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INTRODUÇÃO 

 
A religião, na Modernidade, figura como um dos assuntos centrais do debate acerca dos 

valores na sociedade, especialmente na sua complexa e contraditória relação com a Política e o 

Direito. A formação do Estado-Nação encontra no ideal de secularização, ou seja, na separação 

entre plano institucional e o conteúdo moral da religião, como um pressuposto inarredável do 

discurso procedimental legitimatório do poder a partir do século XVII, fronteira entre religião 

e mundo secular que nem sempre é fácil de definir, dado o profundo enraizamento dos 

fundamentos cristãos na estruturação do Ocidente. 

A bem da verdade, até mesmo o debate sobre o caráter secular do Estado tem suas 

primícias nas distintas concepções cristãs vigentes no Medievo, quando se dá a descoberta de 

Aristóteles, com origem nas necessidades hauridas pelas comunidades italianas em choque com 

o império romano-germânico e o papado. Isto suscita a transição de uma compreensão político- 

jurídica manifestadamente transcendental, ainda firmada na escatologia agostiana, para uma 

outra percepção, predominantemente imanente, em que a vontade concreta da comunidade 

prevalece no âmbito espaçotemporal em que este está situado. 

É claro, porém, que a religião surgiu na civilização humana na época primitiva, 

confundindo-se com o sentido anímico-simbólico das primeiras formas de ordenação da 

sociabilidade. A íntima relação entre sacralidade e formas de poder tornam-se evidentes nos 

estudos antropológicos, ao estabelecer-se o elo entre a formação da autoridade e os distintos 

tipos de legitimidade na história. 

A conexão entre religião e a formação do Estado é indissolúvel, mesmo quando se 

examina como matérias, realidades, antagonizadas, pois ambos se gestam na história, nos fluxos 

do desenvolvimento da economia, dos interesses dinâmicos diversos que se, opõem, mas 

também se complementam. A própria ideia de nação que serve como elemento de coesão 

ideológica do Estado não seria viável, sem o aporte do substrato cristão do “povo de Deus”, da 

identidade metafísica forjada pela crença na supremacia dos fundamentos universalistas do 

Deus apregoado pela igreja; convicção da supremacia axiológica do Deus cristão que assentou 

às bases da ideia de civilização e, por conseguinte, do domínio legítimo, universal do Estado 

europeu sobre os povos coloniais, reverberando sobre a urdidura do sistema internacional de 

Estados. 

Somente após a sedimentação do Estado Moderno, da solidificação de sua lógica 

burocrática de funcionamento, pode-se vislumbrar a assimilação relativa do fenômeno do 

pluralismo religioso dentro das sociedades e do Estado. A consolidação da economia-mundo 



7 
 

 

 

 

capitalista com o advento do liberalismo propiciou as condições favoráveis para a emergência 

do subjetivismo burguês e da crítica ao organicismo medieval, notadamente perante a 

centralidade da religião e de sua mentalidade totalitária que tudo submetia. A racionalidade 

técnico-instrumental da produção, da circulação e do consumo burguês não mais se 

coadunavam como os imperativos éticos-religiosos totalizantes do pecado, criminalizador do 

dinheiro e do lucro. 

Não obstante a racionalização contínua do poder, e, por conseguinte, da secularização da 

vida civil, não foi de todo resolvido, dada persistência do “núcleo de fé” religioso como 

elemento de coesão das sociedades de mercado. A recorrência das dominações de tio 

carismático, por exemplo, traduz esse contínuo transporte da autoridade e de sua justificação 

para o plano metafísico. É muito frequente que os atos de poder recorram à fé divina, na 

autoridade como verdade irretorquível, mesmo quando tal pretensão se reveste de roupagens 

dogmático-normativas. 

Em Terrae brasilis, a persistência atávica da confusão entre público e privado, Estado e 

não-Estado, encontra na religião o seu maior imbróglio, pois sempre houve uma imensa 

dificuldade em pensar e agir em consonância com os fundamentos laicos da vida civil. 

O Brasil contemporâneo, ainda que submetido às determinações de uma cultura 

consumista, desmagificada, e por isso mesmo, presumidamente, mais afeita ao niilismo 

secularizante, denota processos contraditórios, ou claramente opostos a essa tendência.Weber 

captara isto, quando refletiu as influências produzidas pela mentalidade religiosa no 

alavancamento da economia de mercado, mais precisamente no delineamento de uma ação 

calculista, absenteísta do consumo imediatista e de labor produtivo; e que, ultimamente tem se 

expandido no Brasil, com a introdução mais pronunciada de uma ética protestante, fundada na 

graça dos afortunados. Basta verificar a expansão crescente do neopentecostalismo, das crenças 

providencialistas e do fideísmo de massas, para constatarmos as fortes resistências ao 

secularismo na cultura brasileira. 

Estas resistências à secularização em boa medida, dificultam a sedimentação e o 

desenvolvimento da democracia e de suas práticas no Brasil, ao fomentar em intolerância e a 

perda da dignidade da política e do indispensável reconhecimento de seu estatuto ontológico 

próprio na vida social nativa. Afinal foi a separação religião-política, trazida a lume por 

Maquiavel e outros humanistas italianos na história, que propiciaram, no futuro, a criação de 

uma ética laica, mundana, que instituiu as condições do advento do Estado e de suas 

instituições. Pensar a ética republicana e democrática pressupõe fazê-lo sob o horizonte da 

singularidade de seus aportes metodológicos, teóricos e problemáticos, sem o contágio negativo 
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da moralidade religiosa, geralmente avessa ao pluralismo de outros eticismos, sejam oriundos 

das reivindicações dos grupos com suas variegadas demandas comportamentais, sexuais, 

políticas, científicas e culturais, sejam aquelas relacionadas com a pessoa e sua autonomia 

moral. 

Portanto, o escopo nesta dissertação é apresentar a problemática fulcral dessa tensa 

relação entre religião e Estado, sem recair na tentação das abordagens simplistas, unilaterais, 

apresentando análise entre a relação Estado-religião e Jurisprudência-indivíduo religioso. 

Assim, o trabalho pauta-se separadamente na visão macro entre o Estado e a religião enquanto 

força de influência social e a visão micro, entre os desafios jurisdicionais que o elemento 

atomístico da crença, o fiel, há de enfrentar para buscar a efetiva liberdade religiosa. 

A metodologia utilizada é a revisão qualitativa bibliográfica-documental. Apesar de 

serem utilizados dados numéricos, o real escopo é o aprofundamento do fenômeno religioso no 

atual Estado laico brasileiro, a finalidade é indicar a sobreposição dos pontos conflitantes na 

adoção do Estado laico cooperativo. Para alcançar o objetivo proposto de pensar a questão, 

tendo a consciência já apontada do não exaurimento do objeto, buscaremos dividir a dissertação 

em quatro capítulos. 

O primeiro tem como foco o rigor conceitual, dos conceitos de religião, liberdade 

religiosa, e dos variados vínculos mantidos ao longo dos tempos entre Estado e religião, e de 

como tais fronteiras levaram à conformação das instituições laicas, sob égide do racionalismo 

dos interesses e dos novos direitos deles dimanados; virada decisiva para construção dos 

paradigmas jurídicos do Estado de Direito e do futuro Estado Democrático de Direito, o que 

resultou na mudança da religião em assunto privado, tipificado como direito subjetivo à crença 

das distintas pessoas, sem constrangimentos ou favorecimentos. 

O segundo segmento, por sua vez, adentra a particularidade do processo histórico 

brasileiro, abordando a trajetória evolutiva de nossas constituições, como síntese doutrinária, 

formalista das concepções dominantes sobre o assunto no País, mesmo que, muitas vezes, tais 

expressões normativo-programáticas, estejam longe de ser factualmente consumadas. 

O terceiro módulo, como derivação prática dos capítulos anteriores, aborda três casos em 

que há divergência entra a legislação vigente e a realidade política, conforme citado, na relação 

entre Estado e religião. 

O quarto capítulo, procura tematizar as inovações hermenêuticas suscitadas pelo 

impetrativo constitucional e pela ética secular, no exame de dois casos judiciais em que essas 

questões vieram à tona. Tendo a abordagem de ponderação entre os princípios colidentes. 



9 
 

 

 

 

Por fim, acreditamos que nosso trabalho enseja contribuir para o debate público sobre um 

tema constantemente relegado de nossas preocupações político-institucionais, o que atrapalha 

a devida sedimentação da nossa tenra democracia. Sem que resolvamos a questão do 

estabelecimento de uma sociedade e de um Estado secularizados, em que a religião seja 

protegida como assunto individual, de consciência privada, mas não como tuteladora moral, 

normativa da vida pública, será significativamente difícil solidificarmos uma democracia 

efetivamente pluralista, aberta e cognitiva e politicamente complexa. 

1. A religião e sua dubiedade na relação com o Estado laico moderno 

 
 

A religião possui relações contraditórias com outras práticas e normatividades sociais, 

como ocorre com quase todas as realidades. Isso, contudo se torna mais nítido na transição para 

a Modernidade, dado sentido constitutivo que a religião, mais precisamente, a cristã, 

desempenhou na fundamentação dos valores da universalidade jurídica do Ocidente. O peso 

dos referenciais da cristandade na delimitação da ideia de ordenamento da vida societária, da 

estimativa sobre a dignidade do homem como expressão reflexa de Deus e como 

desdobramento disso, dos direitos individuais, insculpidos com base na moralidade pessoal, são 

inegáveis. 

Aliás, a consecução das tábuas de direitos – na tradição da Idade Média para a Idade 

Moderna - surge em concomitância com a difusão dos valores cristãos objetivados na primeira 

versão do jusnaturalismo moderno, só depois materializados na positividade legicêntrica 

apregoada pela Revolução Francesa. Portanto, a noção de direito subjetivo, do seu caráter 

tutelador da personalidade humana encontra na religião raízes profundas, por mais que não 

devidamente reconhecidas pela cultura jurídica racionalista; até mesmo porque racionalidade e 

fé encontram laços comuns, ao contrário do que impressionisticamente possa parecer. 

O próprio humanismo cívico italiano de um Dante Aligheri, de Pico della Mirandola, 

entre tantos outros, se lastreia na crença divina da singularidade e supremacia do homem como 

criação de Deus, o que lhe conferiria uma autonomia epistêmica e de ação ético-política 

inegáveis, desde que não conflitasse, é claro, com as normas hierárquicas acima dispostas pelas 

leis fundamentais, ou seja, a laicidade e secularidade dos poderes mundanos, pelo menos em 

sua relatividade, deitavam raízes no próprio cristianismo, como bem predicou Marsílio de 

Pádua ao citar os ensinamentos bíblicos como legitimação da separação entre as leis dos homens 

corporificados nas instituições do Estado, em contraponto as leis de Deus, voltados para o plano 

supramundano. 
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Rousseau, por exemplo, foi um dos autores cruciais para a legitimação do Estado 

Moderno e que influenciou os passos posteriores de toda reflexão filosófico-política 

contemporânea, de Kant a Marx, aludida ao conceito de “religião civil” para a fundamentação 

da obediência ao poder do Estado, de seus deveres e direitos. Esta ênfase discursiva norteava- 

se pela preocupação em pensar a unidade societária transporta aos subjetivismos pragmáticos 

de interesse, insatisfatórios sob o ponto de vista de uma normatividade ética de pretensão 

universalizadora. 

Daí nossa preocupação de começar situando o arcabouço do conceito, da realidade 

problemática mencionada com a palavra religião, para depois perscrutar seu alcance prático, 

privilegiadamente sua relação contraditória, fronteiriça com a política, com o Estado. 

1.1. Por um conceito de religião 

 
Cumpre-nos iniciar este presente tópico admitindo a dificuldade, de sugerir um conceito 

de religião, dada a enorme variedade de espécies do citado gênero. Nesse sentido coaduna 

Emerich Coreth (2009, p.18): “As diferenças são tão grandes que é difícil ou quase impossível 

definir um conceito de religião que não seja tão abrangente e abstrato a ponto de quase não 

dizer mais nada. “. 

 

Entretanto apesar do óbice conceitual, vale o esforço para demonstrar diversas 

conceituações intelectuais, afim de maximizar a visão sobre a temática em um prisma 

multidisciplinar. A palavra religião deriva de religio em latim e possui manifesta dúvida de qual 

origem deriva o significado atual da palavra. Podendo ter advindo na Roma antiga, de Cícero 

(relegere como origem etimológica de religio) ou Lactâncio que para designar as práticas cristãs 

(religio para religare). (AZEVEDO,2010). 

Em Cícero a prática religiosa está relacionada diretamente ao zelo, em uma relação de 

respeito com os deuses. Nesse sentido, o próprio Cícero, em Sulla natura degli dei (CÍCERO 

apud AZEVEDO,2010) afirma: 

Aqueles que retomavam (retractarent) diligentemente e, de alguma maneira, 

relegerent todas as práticas do culto, foram chamados religiosos do verbo relegere, 

como elegantes deriva de eligere, diligentes de diligere e intellegentes de intellegere. 

Em todas essas palavras está implícito o mesmo significado de legere que achamos 

em ‘religioso’. 

 

Percebe-se que a etimologia da palavra religião é bem diferente da época e que é um 

conceito “pagão” pois Cícero previa o culto ao politeísmo. Nessas circunstâncias é que surge o 

conceito cristão de Lactâncio na obra de “De oficio dei e Divinae institutiones.” O autor 
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assevera que a única religião verdadeira é o cristianismo e que as demais (como o politeísmo) 

são apenas superstições. Em outras palavras o laço que une o homem ao Deus cristão é religare, 

o politeísmo não passa de superstitio (AZEVEDO, 2010). 

Quanto ao conceito moderno de religião, diversos autores em áreas diferentes se 

propuseram a analisar, cumpre-nos demonstrar, alguns conceitos, sem obviamente, exaurir o 

longo rol. Pode-se dizer que um dos maiores percussores da ideia de religião atual foi George 

Wihelm Friedrich Hegel, autor de uma forte dialética entre natureza, Direito, Estado, religião, 

humano (dentre outras), que aparece ao longo de seu pensamento em três fragmentos: Tese, 

antítese e síntese (“Tudo é inteligível para o ser que, idêntico no seu fundo com o Espírito ou a 

Ideia infinita, se manifesta no universo concreto graças ao movimento dialéctico: tese, antítese, 

síntese.”). Especificamente sobre o tópico analisado, o autor sempre teve uma ligação muito 

forte com a religião, tendo estudado Teologia quando jovem no Seminário de Tübingen (1788- 

1793)  e  ter  tido,  como  publicação  teológica  póstuma,  Hegel   theologische 

jugendschriften (1907). 

Para Hegel, a religião é a perfeição do espírito, porque o espírito religioso (absoluto) para 

ser alcançado, compreende todos os degraus de evolução pessoal: consciência, consciência-de- 

si, razão e espírito (HEGEL, 1999, p.146). Portanto não é errôneo classificar a religião como 

saber absoluto de exclusividade humana, porquanto a natureza, com exceção do homem não 

possui essas características evolutivas. Para o autor não existe a dicotomia entre religião e 

Filosofia, pelo contrário, ambas têm o mesmo objeto: o saber absoluto, universal. Nesse sentido: 

“[…] do mesmo modo que a ciência é afim da filosofia, porque se refere ao conhecimento 

formal, assim a religião, precisamente porque diz respeito ao conteúdo, é o oposto deste mundo, 

e se aproxima da filosofia, por se dá como objeto, não o terreno, nem o mundano, mas o infinito 

(HEGEL, 1980, p.360). 1 

Outro pensador importante sobre religião foi Ludwig Feuerbach. Na obra A essência do 

cristianismo, seu pensamento representa a transição entre o idealismo hegeliano e o 

materialismo histórico, tendo influenciado diversos pensadores do séc. XIX, especialmente 

Karl Marx. 

Em síntese, o autor inicia seu estudo sobre a religião (tendo como objeto o cristianismo), 

afirmando que a religião é um instituto exclusivo do ser humano. Há, assim como em Hegel, 

 

 

1 Outro ponto bem interessante de análise hegeliana é da relação religião e Estado, que tem como principal 

fragmento o parágrafo 270 da obra “Filosofia do Direito”. Essa abordagem será devidamente analisada no capítulo 

final, “Relações entre religião e Estado”. 
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uma distinção basilar entre o homem e o resto da natureza. Com o citado pressuposto, 

Feuerbach parte para a sua chave hermenêutica: A Teologia é Antropologia, nesse sentido 

SHUTZ (2001): 

Feuerbach soube trazer para o mundo sensível do dia-a-dia fundamento humano de 

fatos e ideias que, antes, eram apenas explicados pela religião ou pelo idealismo 

abstrato. Propôs-se a mostrar, a partir da busca pelo fundamento antropológico da 

religião, que a história é o processo de humanização do homem e não teodiceia. 

 

O autor conclui que a ideia de Deus é nada mais do que o reflexo (consciência) do homem. 

Cumpre-nos citar o trecho belíssimo (certamente influenciado pela ideologia hegeliana) sobre 

a temática que Rubens Alves transcreve em sua obra (FEUERBACH apud ALVES, 1981 p. 

05): “A consciência de Deus é autoconsciência, conhecimento de Deus é autoconhecimento. A 

religião é o solene desvelar dos tesouros ocultos do homem, a revelação dos seus pensamentos 

íntimos, a confissão dos seus segredos de amor.” A religião, portanto, é um sonho. 

Influenciado pelo autor inframencionado, Karl Marx, possui célebre pensamento sobre a 

temática, trecho (justificado pela eloquência) situado na introdução da “Crítica da filosofia do 

direito de Hegel”. (1843). Cumpre ressaltar o contexto histórico em que Marx estava inserido, 

em que a religião desempenhava, ainda, um papel relevante na luta intelectual, entre Hegelianos 

de esquerda e o autor, notadamente em face dos defensores da monarquia conservadora e os 

pressupostos republicanos de sentido progressivo. Os hegelianos de esquerda acreditavam que 

a religião era o mal central, arcabouço sobre o qual se sustentavam o Estado prussiano e suas 

profundas desigualdades sociais, daí a ênfase, feita por eles, na necessidade do solapamento do 

luteranismo e de sua doutrina. Já Marx, não obstante suas incisivas críticas a religião e à função 

política e social da igreja, preferiria compreender o mundo a partir da dominância dos aspectos 

materiais de poder do que crer na proeminência da religião. Afinal, segundo Marx, a religião 

era condicionada, fortemente constituída na história, por intermédio da moldagem das relações 

sociais de produção, funcionando mais como ideologia, lenitivo para as dores do proletariado, 

apassivando-lhe em face do instituído. “Não é a consciência que determina a vida; é a vida que 

determina a consciência.” (ALVES, p. 68-73). 

A contradição central da sociedade seria definida pela antinomia entre desenvolvimento 

das forças produtivas e a persistência das formas de propriedade, subalternizando o trabalho ao 

capital, tornando aquele alienado, preso à lei abstrata do lucro, vinculado ao materialismo 

grosseiro, ávido por ganhos acumulativos da classe dominante em detrimento dos explorados, 

do proletariado; ou melhor, para Marx, a religião simplesmente reiterava a inversão da realidade 

perpetrada pelos elos econômicos do regime de propriedade privada e da dominação do Estado, 

ambos complementares no estabelecimento de uma condição passiva ao homem. Mesmo o 
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burguês – como personificação entificada do Capital – sofria os padecimentos subjetivos da 

alienação, pois também este “agia” como mero instrumento impessoal de produção ilimitada 

da mercadoria e de sua transformação em dinheiro. Nesse sentido, o dinheiro como fetiche, 

resultado da reificação capitalista, plasma-se como a verdadeira religião da ordem moderna 

erigida pelo liberalismo burguês. Dada a contextualização, cumpre citar o trecho abordado no 

parágrafo anterior (MARX, 1843, p.145): 

Este é o fundamento da crítica irreligiosa: o homem faz a religião, a religião não faz 

o homem. E a religião é de fato a autoconsciência e o autossentimento do homem, que 

ou ainda não conquistou a si mesmo ou já se perdeu novamente. Mas o homem não é 

um ser abstrato, acocorado fora do mundo. O homem é o mundo do homem, o Estado, 

a sociedade. Esse Estado e essa sociedade produzem a religião, uma consciência 

invertida do mundo, porque eles são um mundo invertido. A religião é a teoria geral 

deste mundo, seu compêndio enciclopédico, sua lógica em forma popular, seu point 

d’honneur3 espiritualista, seu entusiasmo, sua sanção moral, seu complemento solene, 

sua base geral de consolação e de justificação. Ela é a realização fantástica da 

essência humana, porque a essência humana não possui uma realidade verdadeira. Por 

conseguinte, a luta contra a religião é, indiretamente, contra aquele mundo cujo aroma 

espiritual é a religião. 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, assim como o espírito de estados de 

coisas embrutecidos. Ela é o ópio do povo. 

 

Interessante é ressaltar que a expressão “ópio do povo” não é fruto de criação do autor, 

tendo aparecido em diversos escritos, como de Immanuel Kant, J. G. Herder, Ludwig Feuerbach, 

Bruno Bauer, Moses Hess e Heinrich Heine, sendo os dois últimos amigos pessoais do filósofo 

alemão. Nesse sentido posiciona-se Michael Löwy (2007): 

Heine por exemplo, em seu ensaio de Ludwig Börne (1840), Heine já a usava –de 

uma maneira positiva (embora irônica): “Bem-vinda seja uma religião que derrama 

no amargo cálice da sofredora espécie humana algumas doces, soníferas gotas de ópio 

espiritual, algumas gotas de amor, esperança e crença”. Moses Hess, em seu ensaio 

publicado na Suíça em 1843, toma uma postura mais crítica (mas ainda ambígua): “A 

religião pode tornar suportável [...] a infeliz consciência de servidão […] de igual 

forma o ópio é de boa ajuda em angustiosas doenças” (citado em GOLLWITZER, 

1962: 15-16) 

 

A posição de Marx entretanto, não era totalmente contrária à religião, Domenico Losurdo 

acentua que, em vida, o autor apoiou duas grandes lutas de liberação nacional: a luta da 

liberação do povo irlandês contra a Inglaterra e a luta de liberação do povo polaco contra a 

Rússia czarista, ambas dirigidas em última análise pelo clero católico, haja visto que a religião, 

mesmo quando se exprime como problema, nada mais fazia do que revela um problema 

societário, ou de natureza política ou econômica. Se examinarmos a história, os choques 

religiosos ocorridos, preferencialmente na Modernidade e seu parto, verificaremos, que quase 

todos, derivaram de conflitos de natureza política ou econômica; como se deu no caso da 

Reforma Luterana, do aparecimento da religião anglicana, como de variadas manifestações de 
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messianismo, em sociedades com graus distintos de desenvolvimento econômico e político. 

Marx, portanto, compreendia com nitidez racional que a religião em vários momentos históricos 

sintetiza demandas, lutas e reivindicações emancipatórias, como aconteceu – em menção feita 

acima - na resistência movida pelos fenicianos irlandeses, esmagadoramente camponeses, em 

seu enfrentamento com o império inglês. 

Independentemente da divergência conceitual, a essência da religião é o dogma, verbal 

ou escrito, que em seu significado conceitual é algo indubitável, inquestionável, uma 

normatividade dotada de supremacia absoluta, de conteúdo moral, tendente a tutelar todas as 

outras normatividades produzidas na vida social. Em uma democracia como a moderna, no 

entanto, lastreada no reconhecimento da liberdade subjetiva, na racionalização de seus 

fundamentos, tal exigência se faz inaceitável, pois, inclusive, as identidades sociais, na 

Modernidade, se compreendem não como resultado de uma sociabilidade orgânica, anterior aos 

vínculos intersubjetivos dos homens, mas, pelo contrário, como desdobramento de processos 

associativos voluntários. A liberdade é central na articulação da legitimação do poder nos 

Estados modernos, não se aceitando imposições dogmáticas, invasivas da esfera privada, como 

acontecia na Idade Média. A veia totalitária do discurso e da prática religiosa na Pré- 

Modernidade é afastada pela nova concepção de mundo trazido à lume pela assunção da 

burguesia, malgrado sabermos da sobrevivência de lealdades sociais autocráticas sedimentadas 

pela ideologia religiosa, como bem flagra o pensador liberal do direito Hans Kelsen, quando 

afirma (1993): 

Y cuanto más profunda es la propria subordinación, y más fanática es la 

autoenajenación religiosa, más exaltada es la exaltacion de la divindade, mas 

apasionada la lucha por esta divindade, mas irrestrito el impulso por dominar a los 

demás em nombre de esta divindad.2
 

A religião, para o sociólogo francês Émile Durkheim, conforme sua obra Formas 

elementares da vida religiosa (2012)3, é vista como um fenômeno coletivo, ou seja, a 

 

2 Em tradução livre: E quanto mais profunda a própria subordinação e fanática a religião. A auto-alienação é mais 

elevada e a exaltação da divindade , sendo luta mais apaixonada por esta divindade e mais irrestrito o desejo de 

dominar os outros em nome desta divindade. 

 
3 Especificamente sobre religião, o pensamento de Durkheim sofreu manifesto avanço no decorrer de sua evolução 

intelectual. O autor iniciou estudos sobre a temática em 1894, cujo conteúdo foi publicado parcialmente em um 

artigo intitulado “Das definições dos fenômenos religiosos (De la Définition des Phénomès Religieuses). Naquela 

época influenciada por autores como Robertson Smith, passou a admitir o fenômeno religioso como o centro da 

vida social, tendo lugar privilegiado para aprender sobre a origem da moral e das categorias de pensamento. 

(WEISS, 2012 , p.96-97). Somente em 1912 que se apresenta o ensaio mais importante do Autor francês sobre a 

Sociologia religiosa, intitulado de “Formas elementares da vida religiosa”. Durkhein apresenta uma abordagem 

bastante madura e coerente, adotando como objeto de estudo a religião “mais primitiva e mais simples que 

atualmente seja conhecida”, ao qual em sua análise é o sistema totemico australiano. 
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abordagem de análise, não é a crença subjetiva da pessoa em um elemento supraindividual e 

sim, como força social, capaz de refletir diretamente a cultura de uma sociedade. Nesse sentido: 

A religião é uma coisa eminentemente social. As representações religiosas são 

representações coletivas que exprimem realidades coletivas; os ritos são maneiras de 

agir que nascem no seio dos grupos reunidos e que são destinados a suscitar, a manter 

ou a refazer certos estados mentais desses grupos. Mas então, se as categorias são de 

origem religiosa, elas devem participar da natureza comum a todos os fatos religiosos: 

elas também devem ser coisas sociais, produtos do pensamento coletivo. Pelo menos 

- pois, no estado atual de nossos conhecimentos nesta matéria, devemos nos guardar 
de toda tese radical e exclusiva - é legítimo supor que elas são ricas em elementos 

sociais. (DURKHEIM , 2000, p.211). 

 

Observa-se também o contexto histórico no qual Durkheim estava inserido. Como já 

mencionado em sua breve biografia, naquele período a sociologia estava buscando 

consolidação como disciplina científica. Portanto, de maneira óbvia seus textos apontam a 

intenção de estabelecer leis sociais inerentes a qualquer sociedade. Assim, a Sociologia adquiria 

caráter e confiabilidade científicos semelhante aos das Ciências Naturais. (FARJADO, 2012, 

p.174). Indissociável da remissão exposta é a clara influência da teoria positiva comteana. É 

interessante frisar que o autor antes de exibir suas considerações sobre o objeto de estudo, se 

preocupa em analisar duas grandes vertentes já em curso: o animismo e o naturismo, ao que 

destina análise para cada uma, uno capítulo de sua obra. 

O naturismo tem como principais autores Spencer e Max Müller, e a principal ideia de 

que a religião é algo sobrenatural, que, nos dizeres de Durkheim (2000, p.05) é “[...]uma espécie 

de especulação sobre tudo o que escapa à ciência e, de maneira mais geral, ao pensamento 

claro.” A religião é vista como a divinização das forças naturais, enxergando nos poderes 

cósmicos (catástrofes naturais, astros, animais, minérios etc.) o começo de tudo. Durkheim 

reconhece a sensação de maravilhamento que os fenômenos naturais são passíveis de suscitar, 

mas lembra que esse posicionamento de inferioridade em relação à natureza é um produto bem 

tardio de nossa civilização, ou seja, diferente do que prega o naturismo, não há uma relação 

elementar da religião e sim evolutiva. O Autor francês ainda problematiza como o homem 

primitivo poderia ter um prisma tão complexo como a noção da natureza como um todo 

(PARNASO, 2007) 

O animismo, tendo como principal expoente Tylor, procura explicar a origem do 

fenômeno religioso por meio de seres metafísicos (almas, deuses, anjos, demônios, dentre 

outros), a crença em um espirito, a transfiguração da dupla natureza do homem, composto de 

corpo e alma. A noção de alma reside na ideia de sonho, enquanto o ser em sono profundo, 

portanto, com o corpo em local fixo, possui uma entidade metafísica capaz de vivenciar 
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situações paralelas, inclusive caso tenha no sonho algum contato com mortos, constitui-se numa 

comunicação mística tendo Deus como elemento central. 

Durkheim diverge dessa concepção por não concordar na ideia de que uma alucinação 

temporária, confusa e vaga como o sonho, seja um dos pilares para justificar a religião. Haveria, 

portanto, uma ausência de objetividade, na interpretação de Parnaso (2007): “se a religião afeta 

nossas vidas de uma maneira tão direta e palpável, é inadmissível que ela tenha como origem 

algo além do estritamente real. ” Sobre essa antítese entre corpo e alma o Sociólogo francês 

destinou o capítulo VIII do livro II. 

Durkheim (apud WEISS, 2012, p.15) conclui sobre ambas as vertentes: “[...] tanto para 

uns como para outros, é natureza, seja do homem, seja do universo, que se deveria buscar o 

germe da grande oposição que separa o profano do sagrado e [...] em ambos os casos acaba 

sendo a religião um produto de interpretação delirante”. 

Outro traço bem apontado pela análise durkheiniana é que ambas as correntes 

inframencionadas se baseiam sempre na existência de um ser supraindividual, ou seja, Deus. 

Durkheim discorda, apontando que há grandes religiões bem estruturadas como o budismo que 

não possuem como elemento central esse ente superior. O essencial no budismo é o que é 

conhecido por quatro nobres verdades: 

A primeira coloca a existência da dor como ligada ao perpétuo fluxo das coisas; a 

segunda mostra no desejo a causa da dor; a terceira faz da supressão do desejo o único 

meio de suprimir a dor; a quarta enumera as três etapas pelas quais é preciso passar 

para chegar a essa supressão: a retidão, a meditação e, enfim, a sabedoria, a plena 

posse da doutrina. Atravessadas essas três etapas, chega-se ao término do caminho, à 

libertação, à salvação pelo Nirvana. (DURKHEIM, 2000, p.12) 

 

 
Inclusive, no totemismo (objeto de análise da obra), o elemento sagrado era conferido a 

objetos banais em cada família, um animal, pedaço de galho etc. Peter Berger (1985, p.38) 

coaduna com essa noção, fornecendo diversos exemplos práticos, rochedos sagrados, 

instrumentos, vacas e templos, todos sagrados, dentre outros. 

Possivelmente a grande herança nessa obra de Durkheim é a dicotomia entre sagrado e 

profano, que ao seu ver, se constitui como as formas elementares de toda religião. Em uma 

concepção epistemológica, a essência da religião como una é sagrada, ao que nela não estiver 

contido é profano. 
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Desse modo, o sagrado é uma realidade imensamente poderosa que se sobrepõe ao ser 

humano, dotando sua vida de significado. Como visto, o antônimo do sagrado é o profano, 

sendo, também, paradoxalmente, o seu elo principal, pois um elemento claramente não existiria 

sem o outro, dada sua recíproca referibilidade. A bem da verdade, parte considerável dos atos 

cotidianos, incluindo o ritmo de trabalho das pessoas é delimitada com mediação dos valores e 

dos sentidos da religião. Mais do que isso, a dimensão do caráter ontológico ou punitivo do 

trabalho depende fundamentalmente das cosmovisões sobre o trabalho projetadas pelas 

religiões. 

E como o sagrado se manifesta como essência do elemento social religião? Durkheim 

responde, em duas categorias fundamentais: crenças e ritos. A primeira constitui o caráter 

intersubjetivo da pessoa, constituindo em sua moralidade e obediência. Enquanto isso, o 

segundo (mais interessante em uma análise social) é o rito (ritual ou culto), visto ser 

manifestação exterior (e social) de um conjunto axiológico, valendo ressaltar que os ritos podem 

ainda ser negativos ou positivos. O primeiro tem como prerrogativa a separação entre o mundo 

sagrado e o profano, enquanto os positivos buscam fidelizar o contato do fiel com o sagrado 

(VARES, 2015, p.08). 

Portanto, os ritos são os responsáveis pela manutenção da crença, pois naquele espaço 

temporal de celebração (seja em sua vertente positiva ou negativa) a pessoa se desloca do 

universo profano para o sagrado. Durkheim ainda expõe a ideia de que no universo da crença 

há duas reações principais por parte do crente: respeito e temor. Baseado nisso, o Mestre francês 

conclui que isso é uma representação da vida coletiva, uma sociedade transfigurada (VARES, 

2015, p. 09). Percebe-se que essa noção está diretamente ligada com a ideia de solidariedade, 

seja ela mecânica ou orgânica. 

Ora, para que os principais aspectos da vida coletiva tenham começado por aspectos 

variados da vida religiosa, é preciso evidentemente que a vida religiosa seja a forma 

eminente e como que uma expressão abreviada da vida coletiva inteira. Se a religião 

engendrou tudo o que há de essencial na sociedade, é porque a ideia da sociedade é a 

alma da religião (DURKHEIM, 2000, p.473). 

Os elementos sagrado e profano, rito e crença, entretanto, não são exclusivos da religião, 

pois também estão inseridos na magia. Questiona-se: qual seria o critério de distinção entre os 

dois? O elemento crucial de distinção está relacionado ao conceito de igreja. Nesse sentido 

Durkheim apud Weiss (2012, p.105): 

[...] Uma sociedade cujos membros estão unidos por se representarem de uma mesma 

maneira o mundo sagrado e por traduzirem essa representação comum em práticas 

comuns”. De acordo com a avaliação do sociólogo, não há vida religiosa sem igreja 
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pois “[...] onde quer que observemos uma vida religiosa, ela tem por substrato um 

grupo definido. 

A magia não tem o objetivo de formar a unidade e identidade dos membros de um grupo, 

sendo perfeitamente realizável na esfera individual de quem a pratica. 

Em uma visão mais aprofundada, Peter Berger visualiza acertadamente o sagrado como 

categoria oposta aos caos. O próprio caráter dogmático (portanto indubitável, inquestionável) 

da religião proporciona obediência à determinada classe social que o segue, ou seja, a religião 

é um dos elementos basilares contra a anomia. Oportuno é expor trecho da reflexão do Autor 

austro-estadunidense (BERGER, 1985, p.40): 

O cosmos sagrado, que transcende e inclui o homem na sua ordenação da realidade, 

fornece o supremo escudo do homem contra o terror da anomia. Achar-se numa 

relação “correta” é ser abandonado à beira do abismo da incongruência. Não é fora de 

propósito observar que o vocábulo “caos” deriva da palavra grega que quer dizer 

“voragem” e que “religião” vem de uma palavra latina que quer dizer “ter cuidado”. 

Por certo , aquilo sobre o que o homem anda “cuidadoso” é sobretudo o perigoso 

poder inerente às próprias manifestações do sagrado. Mas por trás desse perigo está o 

outro, muito mais horrível, de que se possa perder toda conexão com o sagrado e ser 

engolido pelo caos. Todas as construções nômicas destinam-se, como vimos, a afastar 

esse terror. Nos cosmos sagrado, porém essa construções alcançam sua culminância, 

literalmente, a sua apoteose. 

 

 
1.2 A necessária liberdade religiosa ao Estado Moderno 

 
O óbice da liberdade religiosa existe desde as sociedades primitivas. Prova disso é o 

primeiro código legal conhecido pela história, o Código de Hamurabi, escrito 1780 antes de 

Cristo, no reino da Babilônia, situado na Mesopotâmia. A segunda passagem é bastante 

esclarecedora: 

2. Se um senhor imputa a (outro) senhor práticas de bruxaria, mas não as pode provar, 

o acusado de bruxaria irá ao rio (e) deverá ser arrojado ao rio. Se o rio (consegue) 

arrastá-lo, seu acusador lhe arrebatará sua fazenda. (Mas) se este senhor foi apurado 

pelo rio saindo (dele) são e salvo, o que lhe imputou de manobras de bruxaria será 

castigado com a morte (e) o que se arrojou ao rio arrebatará a fazenda de sua acusador. 

 

Percebe-se que o reino babilônico não era só intolerante com outras crenças, como 

também havia incentivo para acusações, afinal de contas, o acusador herdava os bens caso o 

acusado por critérios naturais óbvios (força do rio arrastar uma pessoa), estivesse relacionado 

com a “bruxaria”. 

Outro fenômeno bem interessante é da perseguição do Império Romano ao cristianismo, 

precisamente no período de 250 anos, que separam o governo de Nero (54-68) até “Édito de 

Galério” do ano de 311 (SILVA,2011). Cumpre ressaltar o fato de que na análise de Diogo 

Pereira da Silva (2011), nos séculos I e II, não havia quaisquer perseguições pelo Império 
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Romano, pois as “ações persecutórias ocorridas neste período podem ser caracterizadas como 

assistemáticas, localizadas, mobilizadas pela população local ante problemas circunscritos – 

pestes, inundações, secas –, ou pela vontade pessoal de um imperador – como Nero”. (SILVA, 

2011, p.39). 

A situação no século III era completamente diversa, graças à fragilidade imperial, incapaz 

de lidar com a pressão dos povos germânicos. Desse modo, havia manifesta perseguição ao 

cristianismo, buscando obter a pax dorum (paz dos deuses), principalmente pelos governos de 

Décio (249 – 251), Valeriano (257-260) até o Édito de Tolerância de Nicomédia (ou Édito de 

Galério), emitido por Galério , Constantino I e Lícinio, colocando oficialmente em perseguição 

Diocleciano e os cristãos (JAN, 1996) : 

Among other arrangements which we are always accustomed to make for the 

prosperity and welfare of the republic, we had desired formerly to bring all things into 

harmony with the ancient laws and public order of the Romans, and to provide that 

even the Christians who had left the religion of their fathers should come back to 

reason ; since, indeed, the Christians themselves, for some reason, had followed such 

a caprice and had fallen into such a folly that they would not obey the institutes of 

antiquity, which perchance their own ancestors had first established; but at their own 

will and pleasure, they would thus make laws unto themselves which they should 

observe and would collect various peoples in diverse places in congregations.4 

 

Em 13 de julho de 313, com o Édito de Milão (Mediolanurn), Constantino Augusto 

permitiu a liberdade religiosa, podendo a religião cristã ser praticada livre e abertamente 

(irrestrito culto religioso) sem a pessoa ser molestada (JAN, 1996). Teodósio (379 – 395), 

promulgou no dia 27 de fevereiro de 380, o Édito de Tessalônica, declarando o cristianismo 

como religião oficial do Estado. Interessante é destacar o fato de que a religião oprimida, se fez 

a opressora, “declarando que os dementes e insensatos que sustentam a heresia e cujos lugares 

de reunião não podem receber o nome de igrejas, serão castigados primeiro pela justiça divina 

e, depois, pela nossa própria iniciativa que será adotada de acordo com a vontade de Deus. ” 

Um século depois o Império Romano sucumbiu. As invasões bárbaras (principalmente 

pelos hunos, vândalos, visigodos, ostrogodos, francos, lombardos e os anglo-saxões), 

protagonizadas pelo povo germânico se tornam mais intensas. Em 476, o líder dos hérulos, 

Odoacro, comandou a invasão e o saque de Roma, destronando o último imperador romano 

 

4 Em tradução livre: Entre outras disposições que estamos sempre acostumados a fazer para a prosperidade e o 

bem-estar da República, que tinhamos desejado anteriormente afim de trazer todas as coisas em harmonia com as 

leis antigas e da ordem pública dos romanos, e prever que até mesmo os cristãos que tinham deixado a religião de 

seus pais devem voltar à razão; uma vez que, de fato, os próprios cristãos, por algum motivo, tinham seguido tal 

capricho e tinham caído em tal loucura que não quiseram obedecer os institutos da antiguidade, que por ventura 

os seus próprios antepassados tinham estabelecido pela primeira vez; mas em sua própria vontade e prazer, eles 

iriam, assim, fazer leis para si mesmos que eles devem observar e iriam recolher vários povos em diversos lugares 

em congregações. 
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Rômulo Augusto. Odoacro enviou as insígnias imperiais à capital do Império Romano do 

Oriente, Constantinopla, decretando o fim do Império do Ocidente (PINTO, 2011). 

Durante a Idade Média (Século X ao XV), o catolicismo obteve grande poderio, com 

manifesta influência econômica, política e social. Dentre os diversos destaques da ausência de 

liberdade religiosa, indubitavelmente, um merece análise: o Tribunal da Inquisição, tendo 

origem por volta de 1184. Essa corte surgiu em combate principalmente aos Cátaros, população 

do sul da França, que rejeitava o dogma da Santíssima Trindade, que Jesus não era filho de 

Deus e que homens e mulheres eram iguais. Em 1321, foi executado o último sacerdote cátaro 

conhecido, Guilherme Bélibaste. (MANIA DE HISTÓRIA). 

Desde 1559, ante a influência negativa da prensa “herege” (popularizado posteriormente 

com os livros), foi criado pelo Papa Paulo IV o Index Librorum Prohibitorum, inicialmente 

com cerca de 550 obras censuradas, sendo somente extinto quatro séculos depois (1966) pelo 

Papa Paulo VI, com quase quatro mil obras. 

Os efeitos do index se estenderam pelo mundo inteiro, principalmente na Europa, em 

França houve censura das obras de Rousseau, Pascal, Voltaire, d’Alembert, Diderot, Victor 

Hugo (dentre outros); na Inglaterra, com nomes como Hobbes e Locke; na Itália Nicolau 

Maquiavel, Giordano Bruno e o célebre caso de Galileu Galilei com a obra Dialogo sopra i due 

massimi sistema del mondo, ptolemaico e capernicano ou Dialogo sopra i due massimi sistemi 

del mondo (Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo), condenado pela Inquisição 

(1633), um ano após a publicação da obra citada (RYE, 2012). 

Certamente, um dos grandes autores que foram responsáveis pela gênesis da noção 

moderna de liberdade religiosa foi John Locke. Na concepção do autor, essa era uma matéria 

concernente à esfera privada, ou seja, matéria a que o magistrado não deveria decidir, em suas 

próprias palavras (1689): 

Now that the whole jurisdiction of the magistrate reaches only to these civil 

concernments, and that all civil power, right and dominion, is bounded and confined 

to the only care of promoting these things; and that it neither can nor ought in any 

manner to be extended to the salvation of souls.5
 

Ainda em Locke, a expressa menção à liberdade religiosa está na obra Letter corcerning 

toleration (Carta acerca de tolerância) de 1689, que, apesar de denotar forte viés subjetivo da 

religiosidade cristã do autor, permite a necessidade de liberdade religiosa, nesse sentido o inglês 

afirma (LOCKE, 1689): 

 
5 Em tradução livre: Mas que toda jurisdição do magistrado diz respeito somente a esses bens civis, que todo o 

direito e o domínio do poder civil se limitam unicamente a fiscalizar e melhoras esses bens civis, e que não deve 

e não pode ser de modo algum estendido à salvação das almas. 
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[...]no private person has any right in any manner to prejudice another person in his 

civil enjoyments because he is of another church or religion. All the rights and 

franchises that belong to him as a man, or as a denizen, are inviolably to be preserved 

to him. These are not the business of religion. No violence nor injury is to be offered 

him, whether he be Christian or Pagan. Nay, we must not content ourselves with the 

narrow measures of bare justice; charity, bounty, and liberality must be added to it. 

This the Gospel enjoins, this reason directs, and this that natural fellowship we are 

born into requires of us. If any man err from the right way, it is his own misfortune, 

no injury to thee; nor therefore art thou to punish him in the things of this life because 

thou supposest he will be miserable in that which is to come.6
 

Possivelmente influenciados pela ideologia de Locke (dentre outros autores), ocorreu a 

Revolução Francesa em 1789, caracterizada pelo forte laicismo7. Pensadores como Voltaire, 

Condorcet e Diderot dinamizaram o republicanismo francês. Considerava-se a religião 

tradicional como opressora do espírito humano e contrária ao pensamento iluminado da razão 

(MACHADO, 2013) oficializado na declaração de Direitos do Homem e Cidadão (1789), art.4º: 

Art. 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. 

Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem limites senão aqueles 

que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes 

limites apenas podem ser determinados pelo lei. 

Em 15 de dezembro de 1791, nos Estados Unidos, com o Bill of rights, foi adicionada a 

primeira emenda na Constituição de 1887, que dizia (THE HERITAGE FOUNDATION): 

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the 

free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right 

of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of 

grievances.8 

Atualmente, nos parece adequada a conceituação de liberdade religiosa de Peter Haberle, 

“a proteção plena das minorias étnicas, culturais, religiosa pertence [...] à atual ‘etapa de 

crescimento’ do tipo de Estado Constitucional” (HÄBERLE apud MORAIS, 2011, tradução de 

MORAIS). É o asseguramento social da crença da pessoa, seja qual for, dando-lhe liberdade. 

Vale frisar que o asseguramento citado só pode ser efetivo se houver a liberdade individual com 

as providências político-jurídicas necessárias para a proteção do citado direito. A liberdade 

 
 

6 Em tradução livre: Nenhum indivíduo deve atacar ou prejudicar de qualquer maneira a outrem nos seus bens 

civis porque professa outra religião ou forma de culto. Todos os direitos que lhe pertencem como indivíduo, ou 

como cidadão são invioláveis e devem ser-lhe preservados. Estas não são as funções da religião. Deve-se evitar 

toda violência e injúria, seja ele cristão ou pagão. Além disso, não devemos nos contentar com os simples critérios 

da justiça, é preciso juntar-lhes a benevolência e a caridade. Isso prescreve o Evangelho, ordena a razão, e exige 

de nós a natural amizade e o senso geral de humanidade. Se alguém se transvia do caminho reto, redunda em sua 

própria infelicidade, e não causa em outrem nenhuma injúria; nem alguém é designado para puni-los nas coisas 

desta vida porque acredita que ele será miserável na outra vida. 
7 Laicismo no sentido de ser um fenômeno social de postura anticlerical, fenômeno também denominado como 

Laicidade negativa ou de combate. 
8 Em tradução livre: O Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, ou proibindo o livre 

exercício dos cultos; ou cerceando a liberdade de palavra, ou de imprensa, ou o direito do povo de se reunir 

pacificamente, e de dirigir ao Governo petições para a reparação de seus agravos. 



22 
 

 

 

 

religiosa é considerada como Direito Humano por seu caráter universalizante, pois é 

incorporada ao ser humano pelo simples fato de sua existência. Há diversas previsões expressas 

em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário (SILVA NETO, 2013, p.90). 

 

Dentre os tratados internacionais, cumpre citar o Art. 1º da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão de 1789: "Todas as pessoas nascem livres e igual em dignidade e 

direitos." Há uma expressa remissão ao direito à liberdade e, consequentemente, à liberdade 

religiosa. Na Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, cumpre citar o Art.II.1: 

Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça , cor, sexo, língua, 

religião, opinião política ou de qualquer natureza [...] 

(grifo nosso). 

 

Especificamente tem-se o Art. XVIII: 

Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, este direito 
inclui a liberdade de mudar de religião, ou crença e a liberdade de manifestar essa 

religião ou crença, pelo ensina, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou 

coletivamente, em público ou particular. (grifo nosso). 

 

O Pacto de San José da Costa Rica em seu Art. 12. itens 1 a 4 possui o mesmo teor do 

Pacto do Direitos Civis e Políticos, fazendo-se necessária apenas a citação do primeiro: 

 
Artigo 12 - Liberdade de consciência e de religião 

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito 

implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de 

religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou 

suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. 

2. Ninguém pode ser submetido a medidas restritivas que possam limitar sua 

liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de 

crenças. 

3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita 
apenas às limitações previstas em lei e que se façam necessárias para proteger a 

segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das 
demais pessoas. 

4. Os pais e, quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos e pupilos 

recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias 

convicções. 

 

Cumpre ressaltar, ainda, a declaração sobre a eliminação baseadas em religião e crença, 

proclamadas pela Assembléia Geral das Nações Unidas em seus oito artigos, e a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), na centésima décima primeira convenção em seu Art. 1º, Item 

I. que dispõe sobre a "discriminação". 

 
Em visão crítica ao modelo acima, entretanto, Boaventura de Sousa Santos, na obra Se 

Deus fosse um activista dos direitos humanos (2013), há manifesta confusão entre religião e 
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direitos humanos. Na visão do autor, os direitos humanos ao serem concebidos como ahistóricos 

e universais, negam em sua abordagem a injustiça como produto da história, das clivagens e 

dinâmicas específicas que informam, de maneira particular, cada sociedade. Boaventura, 

cônscio da complexidade e crescente diferenciação funcional das sociedades pós-modernas, 

destaca as fortes possibilidades de colisão entre os direitos humanos e religião, entre o sagrado 

e o profano, o imanente e transcendente (2013, p. 94), em virtude da inexistência de um 

consenso no plano da moralidade social: 

A fraqueza da resposta dos direitos humanos neste domínio decorre de três fatores. 

Por um lado, os direitos humanos assumem a secularização como um fato consumado 

e não como um processo histórico, inacabado e cheio de contradições. Por outro lado, 

ignoram o seu próprio caráter inacabado e contraditório ao defender a secularização 

sem questionar as concepções cristãs e ocidentais da dignidade humana que lhes estão 

subjacentes. Finalmente, ao reduzir a questão da religião à questão da liberdade 

religiosa, os direitos humanos transformam a religião num recurso privado, num 

objeto de consumo desligado das relações da sua produção. Não podem, por isso, 

distinguir entre religião dos opressores e religião dos oprimidos. 

 

 
 

1.3 As relações entre o Estado e religião 

O fenômeno religioso sempre possui influência política intensa em qualquer sociedade. 

Desse modo faz-se necessário delimitar a relação entra o Estado e as confissões religiosas. No 

que tange ao tema, cumpre a exposição pormenorizada de Jorge Miranda (1988, p.356), qual 

permite maior profundidade ao tema, ao buscar categorizar os prováveis vínculos entre os tipos 

de Estado e seu maior ou menor acatamento da religião como normatividade determinadora do 

resto da vida social. 

A) Estado confessional - identificação entre o Estado e religião, entre comunidade política 

e comunidade religiosa, podem ser: A.1) Com domínio do poder religioso sobre o poder político 

(teocracia) A.2) Com domínio do poder político sobre o poder religioso (Cesaropapismo). 

B) Não identificação (Estado laico), que pode ser com B.1) União entre o Estado e uma 

confissão religiosa (religião de Estado) ou B.2) Separação entre religião e Estado. 

Nas situações expostas em B.1 podem ainda existir B.1.1) Ascendência do poder religioso 

(Clericalismo) ou B.1.2) Ascendência do poder político (Regalismo). Há ainda outro fenômeno 

representado por B.1.a) uma União de autonomia relativa entre poder religioso e político. 

Em relação a B.2, verifica-se a existência de B.2.1) Separação relativa (com tratamento 

especial, privilegiado de um religião) ou B.2.2 (Separação absoluta - com igualdade das 

confissões religiosas). 
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Há Estados onde há C) oposição entre Estado à religião, podem ser representados em C.1) 

Oposição relativa - Estado laicista ou C.2) Oposição absoluta - Estado ateu (ou de 

confessionalidade negativa). Eis o quadro sinótico para melhor fixar a categorização: 

 

 
Percebe-se que a relação Estado/religião possui uma temática de óptica complexa e 

detalhada que não se restringe à relação dicotômica entre Estado religioso ou não religioso. 

Desse modo, em diversos Estados, ocorre sobreposição de um poder sob o outro de maneira 

implícita. O princípio da laicidade é composto de duplo viés: de um lado protege-se o direito 

subjetivo da liberdade religiosa contra a ação do Estado; e, de outro, protege o Estado de 

influências polarizadas com base na sobreposição de determinados valores religiosos. 

Cumpre ressaltar que a dissertação defende a posição de que o atual o Estado Brasileiro 

enquadra-se na divisão de Jorge Miranda com B.2.2, pois, não se configura neutralidade estatal 

absoluta e ao mesmo tempo não há laicismo(C.1), e muito menos se refere a um Estado ateu 

(C.2). 

Sobre a primeira relação entre Estado e religião (A.1.1- teocracia e A.1.2 – 

cesaropapismo), tem-se o instituto da Hierocracia, preconizado por Max Weber no texto A 

psicologia social das religiões mundiais, e no segundo volume de Economia e sociedade. Hiero 

deriva do grego hierós, que significa aquilo que é sagrado, sacro. A hierocracia consiste nas 

palavras de Luciano Sathler (2016, p.63) “como uma das formas organizadas de camadas 

decisivas para o desenvolvimento da religião, sendo caracterizada pela busca do monopólio da 

administração de valores religiosos e pela defesa da exclusividade sacerdotal na atribuição de 

bens religiosos.” Isso inibe o aspecto meritocrático da pessoa, é tudo obra da influência divina, 

havendo uma convergência do poder religioso com o político. 
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Segundo o historiador francês Gilbert Dragon (1996, p. 290 apud MOREIRA, 2012), 

desde a época do Império Bizantino, houve um predomínio do cesaropapismo no ocidente e da 

teocracia no oriente: 

 
Où situer Byzance dans la gamme dês systems politiques qui s’identifient plus ou 

moins à une religion, dans lesquels la séparation entre le domaine spirituel et le 

systême temporal n’est pas tout à fait opérante, et don’t le souverain se dit choisi par 

Dieu? De notre plongée dans l’histoire ET dans lês textes nous avons remonte dês 

réponses changeantes, contrastées, souvent dês non-réponsesm qu’il nous faut 

maintenant rapporter à une classification sommaire confrontant um modele oriental 

de théocratie ET de cesaropapisme à um modele occidental fondé sur l’autonomie dês 

‘deux pouvoirs’: confusion d’um cote, dinstinction de l’autre9
 

 

Teocracia, é a junção grega de Teo (Deus) com Cracia (poder), com a origem baseada no 

Antigo Testamento bíblico10. Cesaropapismo é proveniente de Iustus Henning Böhmer, que 

desenvolveu manual de direito eclesiástico protestante com as expressões “Papo-Caesaria” e a 

“Caeraro – Papia”. (MOREIRA, 2012). Percebe-se também a influência bíblica entre poder 

secular e divino (representado pelo Papa na terminologia), precisamente em Mateus 22:21: 

“Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai pois a César o que é de César, e a Deus o 

que é de Deus.” 

No Estado laico, na União entre Estado e religião (B.1.1), tem-se dois modelos: 

clericalismo e regalismo. No primeiro é o entendimento de que as decisões da vida de todos 

devem ser tomadas pelas referências aos valores religiosos. Em outras palavras, que o clero 

deve manifestar em assuntos públicos e profanos como um poder que os oriente. Possui como 

início histórico o Syllabus do Papa Pío IX em 1854. Tem-se em diversos ordenamentos 

modernos, dentre a Ley de Principios del Movimiento Nacional da Espanha, vigente desde 

1976: 

 

 

 

 

 
 

9 Em tradução de Moreira (2012): Nós situamos Bizâncio junto à gama de sistemas políticos que se identificam, 

mais ou menos a uma religião, aquele em que a separação entre o domínio espiritual e o sistema temporal não se 

faz operante em sua plenitude e também, o soberano não se diz escolhido por Deus? Em nosso mergulho na história 

e nos textos nos remontamos a duas respostas intercambiantes e contrastantes, frequentemente “não respostas”, 

que devemos nos referir a uma classificação aproximada para enfrentar um modelo oriental de teocracia e um 

ocidental de cesaropapismo fundado sob a autonomia de ‘dois poderes’: por um lado confusão [intersecção] e por 

outro distinção [separação]. 
10 Moreira (2012) coaduna com Max Weber: teocracia se origina na interpretação e exegese do Antigo Testamento 

bíblico. O foco incide sobre as vicissitudes da comunidade judaica e sua relação com Deus. O povo escolhido, que 

vive em uma “economia de salvação” tem a obrigação de se organizar socialmente de acordo com os preceitos 

revelados pela divindade, e tal organização origina um estrutura política profundamente associada à religião, tal 

como na formulação de hierocracia delineada por Max Weber. 
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La nación española considera como timbre de honor el acatamiento de la ley de Dios, 
según la doctrina de la Iglesia católica, apostólica y romana, única verdadera y fe 

inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación.11
 

 

Sobre o Brasil, em dissertação de Filosofia da Universidade de São Paulo, Guilherme 

Costa (2014), defende a visão de que na Terrae brasilis atual há um conflito de influências 

sociais, entre o catolicismo conservador e o Estado Secular (expressão utilizada pelo autor). 

Sobre o Regalismo deriva do adjetivo latino regalis (real), implicando o controle da 

política sobre a igreja. O exemplo mais adequado a ser citado é da Reforma Pombalina em 

Portugal. Erradicaram-se os privilégios e imunidades da igreja católica12, buscando reforçar a 

secularização do Estado, pois, apesar de ser mantido formalmente católico, foram erradicadas 

as jurisdições ultramontanas (política centralizadora da igreja católica de origem francesa) 

havendo sobreposição política portuguesa na Santa-Sé. Após a queda de Pombal, o regalismo 

permaneceu, existindo no período de regência (1831-1840) e Segundo Império (1840 – 1889). 

A situação brasileira será abordada no tópico sobre a Constituição Imperial de 1824. 

 
1.4 Por uma delimitação conceitual entre laicidade, laicismo e secularização 

O Estado brasileiro é laico. O conceito que deriva do adjetivo grego laikós , laiké, laikón 

para designar como pertencente ao laós (povo), está nos poemas homéricos do século VIII 

antes de Cristo.13 Seu derivo em latim, laicus, laica, laicum foi introduzido pelos cristãos na 

últimas décadas do século II, depois de cristo. No século XIX, em francês, nasceu a famosa 

expressão laicité (laicidade). No entendimento da maçonaria possuía o mesmo significado do 

atual laicismo, ou seja, em uma interpretação hostil à religião dominante, a Católica Apostólica 

Romana (TOMERA, 2014). 

A laicidade atual encontra concepções polissemânticas, indo desde um conceito 

totalmente vago que perde seu significado, até postura de combate, anticlericalista. Apenas é 

 

11 Em tradução livre: A nação espanhola considera como seu timbre de honra o acatamento da lei de Deus, segundo 

a doutrina da igreja católica, apostólica e romana, única verdadeira e fé inseparável da consciência nacional, que 

inspirará sua legislação. 
12 Como observou Ferdinand Azevedo (1988, p.207): “Pombal expulsou os jesuítas dos territórios portugueses, 

em 1759, porque a Companhia de Jesus estava dificultando, segundo ele, as reformas desejadas: no Maranhão e 

no Pará, com respeito à Companhia Comercial do Grão-Pará, e no sul do Brasil no tocante ao Tratado de Madrid 

(a famosa questão dos Sete Povos com a Espanha). Além disso, os jesuítas tinham relações boas com a Corte e os 

nobres em Lisboa sem falar da sua influência na educação secundária do País. Tudo isto foi alvo de Pombal. E os 

jesuítas não foram os únicos religiosos a sentir sua vingança. Depois da expulsão dos jesuítas, terminou com o 

movimento reformista da Jacobéia, aprisionando seu líder, o bispo de Coimbra, Dom Miguel da Anunciação. Em 

1768. Os oratorianos, como grupo, também quase foram expulsos. Um deles, o citado Pe. Teodoro de Almeida, 

chegou mesmo a ser expulso e só voltou a Portugal com a queda do Ministro em 1777.” 
13 Em Tese de doutorado sobre Homero, Alfredo Julien (2006, p.53) ainda aprofunda um pouco mais, em sua 

concepção Laós “seria de origem aquéia etimologicamente ligada a leíton, que , segundo Heródoto, seria a maneira 

como os aqueus denominavam o prytanêion.” 
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uma confusão conceitual, entretanto, fazendo-se necessária a exposição a seguir. Cumpre 

ressaltar que a laicidade é um processo social, logo, cada situação fática denota suas 

peculiaridades históricas e sociais, não podendo ser generalizadas e universalizadas 

(BARBIER, 2005, p.04) 

O mexicano Roberto Blancarte Pimentel (2008, p.27) estabelece interesse delimitação 

conceitual: “la laicidade como um régimen social de convivência, cuyas institucionas políticas 

está legitimadas principalmente por la soberania popular y (ya) no por elementos religiosos”14, 

ou seja, a laicidade é instituto eminentemente político, em que se defende a separação entre o 

poder religioso (confissões religiosas) e o poder político, tendo como consequência a 

autonomia, neutralidade do Estado perante os grupos religiosos e tratamento igualitário que 

independe da crença da pessoa. 

Não se verifica a posição neutra no laicismo, pois o Estado não possui nem reconhece as 

distintas matrizes religiosas. O extremismo da ideologia possui compatibilidade com os regimes 

totalitários (comunismo, nazismo etc). Tomera (2014) compara com o instituto inverso, o 

fundamentalismo religioso, como o islamismo. No fundamentalismo a esfera do sagrado se 

sobrepõe completamente ao profano ao passo que, no laicismo, o fenômeno inverso ocorre, a 

ideologia profana tem a prerrogativa de se sobrepor à influência sociocultural da religião. 

Não há porém, uma visão pacífica na doutrina. Diversos doutrinadores da Europa 

afirmam que laicidade e laicismo não correspondem como “neutralidade” e oposição relativa. 

O espanhol Fernando Savater (2006) defende o argumento de que o laicismo é uma manobra 

política da Igreja Católica para criticar valores sólidos proporcionados, Em suas palavras: 

Para empezar, dos falsedades: primera, la que opone la laicidad ( hoy ya aceptable a 

regañadientes por los clérigos menos integristas de cualquier credo) y el laicismo 

(agresivo, intransigente y enemigo de toda trascendencia espiritual). Sencillamente, 

es un espantajo. En realidad, las iglesias llaman “laicismo” a cualquier aspecto de la 

laicidad que no les conviene o que la hace un poco más institucionalmente efectiva.15
 

 
Entendimento semelhante é o do português Luís Manuel Mateus (2005), ao inicialmente 

demonstrar que laicismo e laicidade derivam da mesma palavra grega, laos, que significa 

população, povo. Na Grécia, a população também adotava como adjetivo a palavra ethnos, com 

sentido estrito, indentitário e comunitarista de uma etnia, dividindo uma sociedade em distintos 

 

14 Em tradução livre: “A laicidade como um regime social de convivência, cujas instituições políticas são 

legitimadas principalmente pela soberania popular e não por elementos religiosos.” 
15 Em tradução livre: “Para começar, duas falsidades: primeira, a que opõe a laicidade (hoje já alegremente 

aceitável pelos clérigos menos integristas de qualquer credo) e o laicismo (agressivo, intransigente e inimigo de 

toda a transcendência espiritual). Simplesmente, é um espantalho. Na realidade as igrejas chamam “laicismo” a 

qualquer aspecto da laicidade que não lhes convenha ou que a torne institucionalmente um pouco mais efectiva.” 

A segunda constatação do autor se refere ao território da Espanha, aspecto que iria fugir ao objeto deste trabalho. 
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grupos sociais (espartanos, atenienses). Em outras palavras, laos é a sociedade como um todo, 

e ethnos cada agrupamento social de um todo. 

Portanto, o laicismo na visão de Mateus (2006), é a óptica humanista que valoriza a 

individualidade do ser humano em todas as suas esferas de vida, obedecendo obviamente a 

clássica de Golden rule de que o seu Direito acaba quando prejudica o de outrem.16 E a laicidade 

é a dimensão normativa dessa visão, ou seja, a norma legal que positiva a não imposição do 

Estado a nenhum dogma. Seja cultural, político ou religioso, laicismo e laicidade são conceitos 

com dimensões diversas que se completam. 

As noções ora expostas possuem instituto oposto: o etnicismo. Etnicismo compreende na 

defesa da superioridade de uma etnia em detrimento da outra. Na visão de Miguel Fernández 

(2011), consiste em uma versão sequer sofisticada de racismo, que possui diversos desastres 

históricos na Europa (o autor é espanhol), tendo como consequência o esquecimento dos 

direitos da minoria, confundindo o princípio da democracia, “Los etnicismos de cultura, junto 

con los religiosos, son las formas de comunitarismo más frecuentes y aceptados.” 

Por fim, tem-se o secularismo ou secularização. O sociólogo francês Françoise Champion 

em texto para a UNESCO (1999), identifica o fato de que, nos países de tradição católica, como 

o Brasil, um Estado neutro de religião se deu de maneira “brusca”. Em outras palavras, apesar 

de positivado o Estado Laico, ainda havia (e há) intensa influência religiosa na sociedade, 

gerando conflito de interesses entre as esferas sagradas e profanas. Já nos países anglo-saxões, 

de tradição protestante, a secularização se deu historicamente, ante um conflito político, entre 

conservadores e liberais, sendo portanto, uma consequência natural: 

En pays protestant, la transformation de l’Église (en situation) de monopolo ou de 

dominance) s’est opérée largement en même temps que celle de autres secteurs de la 

sicoété. Ces transformations ne sont pas allées sans conflits mais, dans ces conflits, ce 

n’était généralement pas l’Église, ni encore moins la religion, que étaient en jeu. Les 

conflits, qu’on dira génériquement entre conservateurs et libéraux, traversaient aussi 

bien l’Église que l’État moderne. N’opposant pas deux camps aussi irrédectibles 

qu’en pays  catholiques avec la lutte entre cléricaux  et anticléricaux, l’émancipation 
 

16 A regra de ouro curiosamente está nas religiões mais antigas: No Zoroastrismo (Cerca de 660 - 583 a.C.) Um 

caráter só é bom quando não faz  a  outros  aquilo que não é bom  para  ele mesmo. −  Dadistan-i-Dinik  94:5.  

No Budismo (Cerca de 563 - 483 a.C.) Não atormentes o próximo com aquilo que te aflige. −  Udana-Varga 5:18 

. No Confucionismo (Cerca de 551 - 479  a.C.)  Não  façais  aos  outros  aquilo  que  não  quereis  que  vos 

façam. − Confúcio. No Hinduísmo (Cerca de 300 a.C.) Esta é a suma do dever: não faças aos demais aquilo que, 

se a ti for feito, te causará dor. − Mahabharata (5:15:17). No Judaísmo (Cerca de 200 d.C.) O que é odioso para ti, 

não o faças ao próximo. Esta é a lei toda, o resto é comentário. − Talmude, Shabbat 31ª. No Islamismo (Cerca de 

570 - 632 d.C.) Nenhum de nós é crente até que deseje para seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. − Sunnah. 

No Cristianismo (Cerca de 30 d.C.) portanto, tudo que quereis que os homens vos façam,  fazei-o também  a  

eles. − Jesus no Sermão da Montanha Mateus 7:12. Na Wicca (Cerca de 1930 d.C) Faz o que quiseres sem a 

ninguém prejudicar. − Gerald Gardner (1884 - 1964). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Zoroastrismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Budismo
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Udana-Varga&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confucionismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%BAcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hindu%C3%ADsmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mahabharata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Talmude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Islamismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sunnah
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serm%C3%A3o_da_Montanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serm%C3%A3o_da_Montanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wicca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gerald_Gardner
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de la religion s’est opérée selon une logique de sécularisation, moins radicalement 

conflictuelle que la logique de laicisation.17
 

Ari Pedro Oro (2008, p.83 apud RAQUENTAT, 2012, p.20) também reconhece que o 

termo secularização é usado no contexto anglo-saxônico e laicidade nas línguas neolatinas, 

entretanto, em sua visão, “Secularização abrange ao mesmo tempo a sociedade e suas formas 

de crer, enquanto laicidade designa a maneira pela qual o Estado se emancipa de toda referência 

religiosa.” Em outras palavras, secularização é um processo sociocultural, enquanto laicidade é 

um processo político- jurídico. Marco Huaco também sintetiza alguns argumentos sobre 

secularização e laicidade: 

Roberto Blancarte propõe que o temro secularização ‘designa, em geral, a perda de 

influência social da religião’, enquanto laicização seria o ‘processo específico de 

transformação institucional da passagem do religioso ao civil’. Nesta linha se 

pronuncia também Baubérot ao aponta que a ‘secularização implica em uma 

progressiva e relativa perda de pertinência social do religioso, devido, principalmente 

a um conjunto de evoluções sociais nas quais a religião participa ou se adapta. A 

laicização é, primeiramente, a obra política propondo que se reduza a importância 

social da religião como instituição, chegando a desinstitucionalizá-la. (HUACO, 

2008, p.47 apud ZYLBERSZTAJN, 2012, p. 53-54) 

 

 
 

1.5 Formas de Estado laico 

 

Com distintas nomenclaturas, Joana Zylbersztajn18 (2012, p.42) classifica como 

separação com cooperação e separação sem cooperação, Débora Diniz e Vanessa Carrião (2010, 

p.38), como neutralidade confessional e pluriconfessionalidade19; e Juliano Aparecido Rinck 

(2015, p. 195), como laicidade cheia e vazia. Apesar da variação semântica e das diferenças de 

interpretação (a seguir apontadas), as interpretações convergem no ponto principal: há duas 

grandes matrizes de Estado laico - uma reconhece a religião como uma esfera especificamente 

 

17 Em tradução livre: Em países protestantes, a transformação da igreja (em monopólio ou posição dominante) 

ocorreu em grande parte, juntamente com a de outros setores da sociedade. Essas transformações não ocorreram 

sem conflitos, mas nesses conflitos não foi a igreja ou a religião que estavam em jogo. O conflito de maneira 

genericamente dita foi entre conservadores e liberais, que atravessa tanto a Igreja como o Estado moderno. Não 

entre dois campos irreconciliáveis, nos países católicos, a luta entre o clerical e o anticlerical. A emancipação da 

religião ocorreu em uma lógica secular, com menor radicalidade que a lógica da laicidade. 
18 A autora ainda aprofunda sua visão defendendo, que há duas formas de produção normativa relacionada com a 

fé, fonte unilateral: “em que apenas o Estado postula regras relativas à religião (teoria monista)” e a fonte pactual 

(teoria dualista) “o Estado pode optar por apenas absorver normativas de instituições religiosas existentes” 

(ZYLBERSZTAJN, 2012, p. 44). 
19 Para as autoras: “ Em um primeiro modelo denominado de neutralidade confessional, não deve haver símbolos 

ou expressões religiosas em espaços públicos, sejam eles escolas, tribunais ou hospitais, assim como não deve 

haver qualquer privilégio a determinados grupos religiosos pelo Estado. [...] No entanto a compreensão do 

dispositivo da laicidade na sociedade brasileira não é a da neutralidade confessional, mas um segundo modelo, o 

da pluriconfessionalidade. As instituições básicas no Brasil estão repletas de símbolos religiosos: crucifixos em 

tribunais, livros religiosos no parlamento ou menções ao divino nas cédulas de dinheiro. É essa compreensão da 

laicidade como pluriconfessionalidade, acrescida à ideia da anterioridade do fato religioso ao pacto político, que 

favoreceu a proteção constitucional ao ensino religioso nas escolas públicas. (2010, p.38). 
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privada, ou seja, não há interesse misto entre o Estado e as religiões. Há que se mencionar a 

visão do mexicano Carlos Pereda (2006, p.10): 

Según el modelo de la vida púlica vacía, todas las creencias religiosas pertenecen em 

exclusiva al ámbito de lo privado, y ahí deben permanecer para siempre. Por eso, em 

la vida pública no se debe admitir el tráfico de creencias religiosas, ni la de signos 

religiosos, ni mucho menos se puden tener em cuenta, a la hora de resolver los 

problemas de convivência, las normas, los usos, las costumbres, próprios de uma 

religión. Em la vida pública sólo deben regir las leyes del Estado, y em los Estados 

democráticos, las leyes que recogen los derechos humanos y sus exigencias.20
 

A segunda vertente propõe um diálogo multicultural21 de pluralidade entre as crenças na 

esfera pública. Este é o modelo adotado pelo Brasil, ou seja, a problemática dos dois modelos, 

consiste em determinar o limite de intervenção estatal na esfera de crença e culto da pessoa. No 

Brasil, conforme visto, se pode falar em cooperação, pelo ensino religioso facultativo (Art. 210 

§1º), efeitos civis ao casamento religioso (Art. 226, §2º), imunidade tributária (Art. 150, V, 

‘b’)a proteção de manifestações religiosas e culturais, que compõem o livro de celebrações 

dos patrimônios imateriais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 

22Outra modalidade que demonstra a pluralidade confessional é a das concordatas (index 

concordati accordi), que são acordos com o status de tratados internacionais, que asseguram os 

direitos da igreja católica, por meio da Santa Sé e um Estado signatário23. O Brasil possui dois 

acordos firmados, em 23 de outubro de 1989, sobre assistência religiosa às forças armadas 

(conventio inter apostolicam sedem et brasiliniensem rempublicam foederatom de spiritual 

 
20 Em tradução livre: Segundo o modelo da vida pública vazia, todas as crenças religiosas pertencem 

exclusivamente ao âmbito privado, e assim devem permanecer para sempre. Por isso na vida pública, não se deve 

admitir o tráfico de convicções religiosas nem de sinais religiosos; muitos menos se podem levar em conta, para 

resolver os problemas de convivência, as normas, os pesos, os costumes próprios de uma religião. A vida pública 

deve ser regida apenas pelas leis do Estado e, nos Estados democráticos, pelas leis que organizam os direitos 

humanos e suas exigências. 
21 Rinck (2015, p.199) ainda propõe divisão dupla do multiculturalismo: 1) abordagem relativista-comunitarista 

em que o julgamento interno (da cultura) é sobreposto ao externo (sociedade internacional) e 2) universalista- 

liberal, como equação inversa, o aspecto externo se sobrepõe ao interno, critério adotado pelo Brasil, justificado 

pela adoção dos Direitos Humanos, enquanto universais. 
22 São considerados patrimônios culturais imateriais de celebração: 1) Círio de Nossa Senhora de Nazaré; 2) 

Complexo Cultural do Bumba-meu-boi do Maranhão; 3) Festa do Divino Espírito Santo de Paraty; 4) Festa do 

Divino Espírito Santo Santo de Pirenópolis; 5) Festa de Sant’Ana de Caicó; 6) Festa do Senhor Bom Jesus do 

Bonfim; 7) ) Festividades do Glorioso São Sebastião na Região de Marajó ; 8) Ritual Yaokwa do Povo Indígena 

Enawene Nawe. (IPHAN, 2016) 
23 Além do firmado em 2008 no Brasil, A Santa sé possui acordos com os seguintes Estados: Itália (1929,1985) , 

República  de Baden  (1932), Reich  Germânico (1933),  República  Portuguesa  (1940), Espanha  (1950 ,  1953, 

1979,1994), República Dominacana (1954), Bolívia (1957,1986), Áustria (1960, 1968, 1969, 1982,1990,1995), 

Paraguai (1960), Alemanha (1965, 1968, 1984, 1985), Estado da Bavária (1966, 1968, 1970), Argentina (1966) , 

República de El Salvador (1968), Land Renania-Palatinato (1969), Saarland (1969) , República do Peru (1980), 

Principado de Mônaco (1981), República do Haiti (1984) , Estado Livre da Baviera (1988), República de Malta 

(1988,1989,1993), Land Nierdersachsen (1989,1993), República de San Marino (1992), República da Costa do 

Marfim (1992), Polônia (1993), Israel (1993), Hungria (1994), Região Saxônia- Anhalt e a Região Brandeburgo 

(1994), Estado Livre de Turingia (1994), Croácia (1996), União Europeia (2009) (SITE OFICIAL DO 

VATICANO, 2016). 
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militum cura) e em 13 de novembro de 2008, referente ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica 

no Brasil, promulgado pelo Decreto número 7.107 de 2010. 

Boaventura de Sousa Santos ainda estabelece três pilares necessários, para que um Estado 

onde haja, de fato, cooperação e multiculturalismo: tradução intercultural, hermenêutica 

diatópica e ecologia de saberes. Tradução é a adequação dos diálogos entre os conhecimentos 

e práticas: “sulcêntricos e nortecêntricos, populares e científicos, religiosos e seculares, 

feminismos e masculinos, urbanos e rurais, etc.” e esse diálogo se dá pela hermenêutica 

diatópica derivado da noção de Raimon Pannikar, os topoi são os elementos centrais de 

determinada cultura, ou seja, os topois mais fortes (no sentido que constituem a essência) se 

tornam “altamente vulneráveis e problemáticos quando ‘usados’ em uma cultura diferente” 

(SANTOS, 2001, p. 20). Ainda sobre a hermenêutica diatópica, Boaventura leciona (2001, 

p.21): 

A hermenêutica diatópica baseia-se na ideia de que os topoi de uma dada cultura, por 

mais fortes que sejam, são tão incompletos quanto a própria cultura, por mais fortes 

que sejam, são tão importantes quanto a própria cultura a que pertencem. Tal 

incompletude não é visível do interior dessa cultura, uma vez a que a aspiração à 

totalidade induz que se tome a parte pelo todo. O objetivo da hermenêutica diatópica 

não é, porém, atingir a completude – um objetivo – inatingível – mas, pelo contrário, 

ampliar ao máximo a consciência de incompletude mútua através de um diálogo que 

se desenrola, por assim dizer, com um pé numa cultura e outro, noutra. Nisso reside o 

seu caráter diatópico. 

 

 
O objetivo desta dissertação, no entanto, consiste em demonstrar que o diálogo 

cooperativo, multicultural e pluriconfessional, apesar de desejável, ainda não obteve êxito no 

plano fático entre a relação Estado e religião, sendo mais interessante a relação de neutralidade 

religiosa. Já na relação Estado-pessoa, por ser elemento atomístico da sociedade, é deveras 

interessante a participação do Poder Judiciário, visando assegurar a liberdade religiosa, não 

ferindo o princípio da laicidade. 

2 Religião e Estado no Brasil: abordagem das constituições brasileiras. 

Para que possamos nos aprofundar ao objeto da dissertação (o atual Estado laico), 

cumpre-nos rápida remissão histórica das Constituições anteriores, pois a evolução laica não 

foi linear, havendo desde da época do Brasil Império, posicionamentos progressistas e 

contrarreações conservadoras. 

2.1 Constituição Política do Imperio do Brazil - 1824 
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A primeira Constituição do Brasil estabeleceu como religião oficial o catolicismo, 

conforme art. 5º do citado diploma legal, sendo os cargos eletivos, conforme o art. 95, §3º, 

exclusivos de quem possuía a religião oficial. A junta paroquial era a responsável pelo 

recrutamento militar. O primeiro censo de 1872 teve como base territorial as paróquias, sendo 

os padres membros da mesa censitária. 

Os padres recebiam pelo erário sua remuneração (côngrua), além de recursos para a 

manutenção dos templos (TOLEDO,2004). A primeira lei eleitoral brasileira, nº 376 de 1846, 

dividia os eleitores por paróquias e o regulamento da Lei de Terras de 1850, em seu art. 97, 

previa que os vigários das freguesias do Império eram os responsáveis pelo recebimento dos 

registros de terra e também pelo seu procedimento. 

Vale ressaltar que em 1822, já havia forte tensão ideológica que defendia a liberdade 

religiosa e o estado laico, com nomes como o do deputado Nicolau Pereira de Campos 

Vergueiro e do pernambucano Monsenhor Francisco Moriz Tavares, o qual na sessão da 

Assembleia Constituinte de 8 de outubro de 1823 defendeu: "Eu reputo, e reputarei sempre a 

Liberdade Religiosa um dos Direitos mais sagrados, que pode ter o homem na Sociedade." A 

maioria dos parlamentares (com vários padres e bispos), no entanto, o entendimento de que a 

religião católica estava tão intrínseca ao homem brasileiro que não devia ser dissociada. 

(COSTA, 2009) 

 

Dadas as considerações, percebe-se que o Império Brasileiro teve como elemento basilar 

o Regalismo. A adoção de uma religião oficial era influência direta de outros impérios em 

formação na época, pois havia a tendência de unidade estatal, fator não necessário ao processo 

republicano que surgiu no Brasil nas próximas Constituições. (AGOSTINHO, 

VINCENZI,2008.) Foram constitucionalizadas algumas prerrogativas do Padroado, para o 

imperador: "Nomear Bispos, e prover os Benefícios Ecclesiasticos" (Art. 102 II) e conceder ou 

negar beneplácito à legislação eclesiástica, “conceder, ou negar o Beneplacito aos Decretos dos 

Concilios, e Letras Apostolicas, e quaisquer outras Constituições Ecclesiasticas que não 

oppozerem á Constituição.”. (Art. 102 XIV). 

A influência do regalismo, influenciado pela ideologia do iluminismo e principalmente 

pelas políticas advindas da gestão pombalina em Portugal, que tinha como principais 

consequências, em 1777, a expulsão de 670 missionários da Companhia de Jesus do solo 

brasileiro, a vinda da casa de Bragança fugida do exército de Napoleão em 1808 para o Rio de 

Janeiro. Desse modo, quando Dom João VI voltou para Portugal em 1821, deixando seu filho, 
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o futuro Dom Pedro I, a herança do regalismo estava totalmente plantada (AZEVEDO, 1988, 

p. 205-211). 

A aceitação não foi pacífica, todavia, tendo por parte da entidade católica o 

ultramontanismo. Cumpre-nos conceituar: 

Como termo “ultramontanismo” foi usado inicialmente no século XIII para designar 

papas escolhidos no norte dos Alpes. Seis séculos mais tarde, porém, o termo sofreu 

uma mudança radical e veio a significar as pessoas ou os partidos que seguiam a 

liderança política e a orientação espiritual dos papas, na luta contra os estados levados 

pelas correntes de nacionalismo e liberalismo, os quais olhavam a Igreja como uma 

agência governamental a ser controlada ou como um inimigo a ser destruído. 

(AZEVEDO, 1988, p.213). 

No Brasil teve como lideranças, por exemplo o Bispo da Bahia, Dom Romualdo Antônio 

de Seixas, que, munido da influência popular que a religião católica possuía, conseguiu 

influenciar a volta do primeiro grupo de jesuítas depois da supressão pombalina, em 1842, por 

padres espanhóis liderados pelo Pe. Manual Berdugo; em 1850, no Rio Grande do Sul, liderados 

por Pe. Agostinho Lipinski e Pe. Bonifácio Kluber; em 1860, os Padres Italianos no Sul do 

Brasil e Nordeste (Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará), sendo em 1874 

expulsos do Recife, causando polêmica pelo teor explicito jesuítico do jornal intitulado O 

catholico (AZEVEDO, 1988, p.212 -214). 

 

Interessante é frisar a liberdade de cultos em esfera privada, assegurando que, conforme 

o Art.179, V. "Ninguém pode ser perseguido por motivo de Religião, uma vez que respeite a 

do Estado, e não offenda a Moral Pública". Um dos elementos que possibilitaram essa 

"tolerância mitigada" foi que, em 19 de fevereiro de 1810, o príncipe regente Dom João e o rei 

da Grã-Bretanha e Irlanda, Jorge III, assinaram o Tratado de Aliança e Amizade, tendo restado 

a definição de que a inquisição não se estabeleceria no Brasil, conforme seu Art. IX 

(CHAVANTE, ROCHA, 2004). 

 

Houve também o Tratado de Comércio e Navegação entre Portugal e Inglaterra, que em 

seu Art. XII previa princípios relativos à liberdade de culto e à tolerância religiosa que, dada a 

semelhança com o Texto Constitucional brasileiro de 1824, cumpre a citação: 

 
Sua alteza real, O Príncipe Regente de Portugal, declara , e se obriga na seu próprio 

nome e no de seus herdeiros e sucessores, que os vassalos de sua majestade Britânica, 

residentes nos territórios e domínios, não serão perturbados, inquietados, perseguidos 

ou molestados por causa de sua religião, mas antes terão perfeita liberdade de 

consciência e licença para assistirem e celebrarem o serviço divino em honra ao Todo- 

Poderoso Deus, que seja dentro de suas casas particulares, quer na suas igrejas e 

capelas, sua Alteza Real agora, e para sempre graciosamente lhes concede a permissão 

de edificarem e manterem dentro seus domínios. Contanto, porém, que as sobreditas 

igrejas e capelas sejam construídas de tal modo que externamente se assemelhem 

a casas de habitação; e também que o dos sinos não lhes seja permitido para o 
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fim de anunciarem publicamente as horas do serviço divino. [...] Porém, se se 

provar que eles pregam ou declamam publicamente contra a religião católica, ou que 

eles procuram fazer prosélitas [sic], ou conversões, as pessoas que assim delinquirem 

poderão, manifestando-se o seu delito, ser mandadas sair do país, em que a ofensa 

tiver sido cometida.(CHAVANTE, ROCHA, 2004) (grifamos) 

 

Percebe-se semelhança não só com a Constituição Imperial, pois o Código Penal Criminal 

de 1830 em seus Arts. 276 a 278, tendo este a seguinte redação:"Art. 278. Propagar por meio 

de papeis impressos, lithographados, ou gravados, que se distribuirem por mais de quinze 

pessoas; ou por discursos proferidos em publicas reuniões, doutrinas que directamente destruam 

as verdades fundamentaes da existencia de Deus, e da immortalidade da alma". Ressaltamos a 

discricionariedade do tipo penal, visto como provar, numa época sem tecnologias de gravação, 

um discurso afetando diretamente as verdades fundamentais da existência de Deus? 

 

Vale ressaltar, ainda, que, no decorrer do século XIX, ocorreu mudança profunda entre 

diversas instituições no que tange à liberdade religiosa, dentre as quais, em 1861, foi aprovada 

a Lei nº1144, que permitiu a existência de matrimônios mistos. Em 1863, foi editado o decreto 

3.069 que estabelecia lugar especial para sepultamento de acatólicos em cemitérios públicos 

(LEITE, 2011), e o parecer jurídico favorável de Carlos Alberto Soares, José Tomás Nabuco 

de Araújo e Urbano Sabino Pessoa de Melo, absolvendo e consequentemente flexibilizando a 

atividade do proselitismo do pastor protestante Robert Reid Kalley.(CHAVAMTE, ROCHA, 

2004). 

 

Nesse sentido, temos expoentes do pensamento constitucional no final da monarquia, 

como leciona Leite: 

 
Em 1875, o deputado Tristão de Alencar Araripe apresentou um projeto que 

assegurava que nenhuma crença religiosa serviria de obstáculo ao exercício de 

qualquer função política ou civil no Brasil; que o juramento exigido pelas leis do 

império para esse exercício seria prestado conforme a religião de cada cidadão; e que 

a excomunhão eclesiástica não produziria efeito nos atos da vida civil (Barbalho 

2002).Em 1879, Rui Barbosa havia apresentado um projeto em prol da abolição das 

incapacidades civis dos não católicos e (novamente) do juramento religioso dos 

deputados. A crítica a tal juramento se intensificou quando o deputado Antonio 

Romualdo Monteiro Manso, eleito por Minas Gerais, negou-se a fazê-lo, alegando 

que o juramento seria contrário a suas convicções e, apesar da atitude, foi devidamente 

empossado (Vieira 2007). No mesmo período, Silveira Martins, dizendo-se movido 

por graves e urgentes motivos de ordem pública, apresentou ao Senado um projeto de 

emenda à Constituição, em que se declarava: "[...] é livre no Império a todas as 

religiões o exercício público de seu culto, sem outro limite além da repressão legal a 

que ficam sujeitos os que no uso a essa liberdade cometerem algum delito." 

 

2.2 Constituição dos Estados Unidos do Brazil - 1891 
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Na Constituição de 1891 já havia sido dissociado a ideia de unidade no Estado Brasileiro, 

surgindo a noção de vários entes estatais unidos e munidos de autonomia, portanto não havia 

mais a necessidade política de uma religião oficial unificadora conforme o Império em 1824. 

Nesse sentido, e devidamente positivado, encontra-se o Art. 72. Parágrafo 3º do texto de 1891, 

com redação dada pela Emenda Constitucional de 03 de setembro de 1926.24
 

A citada Constituição não mencionou Deus em seu preâmbulo. A República iria apenas 

reconhecer o casamento civil, de celebração gratuita (Art.72,4), os cemitérios passaram a ser 

administrados pela autoridade municipal, ficando livre a todos os cultos religiosos a prática 

ritualística, desde que não ofendesse a moral e os bons costumes, cumprindo frisar o caráter 

subjetivo da norma (Art. 72, 5). Ainda, o ensino ministrado deveria ser leigo (Art. 72, 6); 

nenhum culto ou igreja deveria ter relações de aliança ou dependência com o Estado (Art. 72, 

7); nenhum cidadão poderia ser privado de seus direitos civis em função de crença (Art. 72, 

28). 

O dispositivo mais interessante, entretanto, é o Art. 70 §1º. “Não podem alistar-se 

eleitores paras eleições federais ou para as dos Estados: IV – Os religiosos de ordens 

manásticas, companhias, congregações ou comunidades de qualquer denominação, sujeitas a 

voto de obediência, regra ou estatuto, que importe a renúncia da liberdade individual”. Tal 

previsão não foi replicada em nenhuma das constituições posteriores (ZYLBERZTAJN, 2012). 

 

Vale destacar o fato de que, apesar da previsão em carta republicana, a matéria foi objeto 

de intensa divergência ideológica, e o jurista Rui Barbosa, autor do decreto 119A de 1890, em 

seu discurso pronunciado na Colação de Grau de Bacharel em Ciências e Letras- Colégio 

Anchieta no ano de 1903, leciona (BARBOSA, 1903): 

A nossa Constituição não criou a nação, nem a religião nacional. Achou-as 

preexistentes, e estabeleceu-se com o intuito de protegê-las sob uma forma 

republicana de governo. Ora, a condição de nós outros é idêntica, por este lado, à dos 

Estados Unidos. Antes da República existia o Brasil; e o Brasil nasceu cristão, cresceu 

cristão, cristão continua ser até hoje. Logo, se a República veio organizar o Brasil, e 

não esmagá-lo, a fórmula da liberdade constitucional, na República, necessariamente 

há de ser uma fórmula cristã. As instituições de 1891 não se destinaram a matar o 

espírito religioso, mas a depurá-lo, emancipando a religião do jugo oficial. Como aos 

americanos, pois, nos assiste a nós o jus de considerar o princípio cristão como 

elemento essencial e fundamental do direito brasileiro. Nesta verdade se encerram 

todas as garantias da liberdade e todas as necessidades da fé. 

 

 

 

24Art.72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no pais a inviolabilidade dos direitos 

concernentes á liberdade, á segurança individual e á propriedade, nos termos seguintes:§ 3º Todos os indivíduos 

e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo 

bens, observadas as disposições do direito comum. 
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A reação clerical foi diretamente ligada com a cultura política e o patriotismo dos 

cidadãos estava sempre associado ao catolicismo. Vejamos trecho da pastoral clerical de 

1900(CIARALLO, 2011): 

Queremos que nossa religião não seja nivelada com os inventos de Lutero e Calvino, 

com as torpezas de Mafoma, com os delírios de Augusto Comte. Trabalharemos para 

este desideratum, amados irmãos e filhos; e assim prestaremos à pátria o mais 

assinalado e relevante serviço. 

No plano intelectual jurídico, indo de encontro às ideias de Rui Barbosa, temos Aristides 

Milton. Em seu pensamento, a Constituição brasileira não tem majoritariamente influência 

americana, e sim de uma França "voltairiana, revolucionária e comtista"; no Brasil predominava 

uniformidade ateia. Outros expoentes, como João Barbalho, Virgílio Damásio e Santos Pereira, 

defendiam a liberdade dos Estados em estabelecer religiões oficiais, como a Suíça, Estados 

Unidos, México e Argentina (LEITE, 2011). 

Se não havia entendimento homogêneo por parte da doutrina, no plano fático as 

diferenças eram acentuadas. O espiritismo, segundo o Art. 157 do Código, " para fascinar e 

subjugar a credulidade pública", tinha como pena a prisão de um a seis meses. Um reverendo 

da igreja metodista, Sr. Justus H. Nelson, ficara um mês encarcerado por ter-se recusado a tirar 

o chapéu enquanto passava uma procissão católica. O caso gerou considerável repercussão na 

época, tendo reação negativa do Presidente dos Estados Unidos (LEITE, 2011). Sobre o mesmo 

reverendo, o promotor da Capital do Maranhão requereu ao Juiz de Direito do 4º Distrito 

Criminal, que mandasse Nelson apresentar publicações que "ultrajavam" a religião católica. O 

magistrado de maneira extremamente lúcida fez a seguinte observação: 

Estou certo de que nenhum promotor, ex officio, chamaria à responsabilidade quem 

escrevesse contra a igreja protestante ou qualquer religião que não fosse romana. Eis 

salientado o preconceito, e o privilégio que contra a lei ainda concedem à que foi 

religião do Estado. [...] tenho notado, mesmo na minha experiência pessoal, que os 

maiores perturbadores da ordem pública no Brasil são em geral autoridades. 

Frequentemente elas deixam de fazer o que devem, para fazer o que não devem ou 

meterem-se naquilo que não lhes compete. (TARSIER, 1936). 

Havia também naquela época uma reação anticlerical, amplamente divulgada por meio 

de várias publicações, dentre elas a principal “A lanterna", existente em outros países como 

França e Portugal, fazia alusão direta ao período "das luzes". No Brasil, o jornal surgiu em 07 

de março de 1901, dirigido pelo advogado maçom Benjamin Motta com uma tiragem de 10.000 

exemplares. O citado periódico manteve-se até outubro de 1935 com 45 edições. 

(CASTRO,2008) 

2.3 Constituição dos Estados Unidos do Brasil - 1934 
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Na preparação da Constituição de 1934, houve intensa influência política de um grupo 

político de ideologia católica denominado como "partido clerical" ou "partido político 

estrangeiro", principalmente por Plínio Correia de Oliveira, deputado mais votado em todo o 

País e fundador do movimento TFP (Tradição, Família e Propriedade), dentre outras propostas, 

como a proibição de exibições cinematográficas no Brasil. Outro expoente foi Carlos Sussekind 

de Mendonça, que em 1933, lançou obra denominada "O catolicismo, partido político 

estrangeiro." (TOLEDO, 2004). 

Interessante é transcrever a visão do próprio Getúlio Vargas em relação à norma maior: 

 
Uma constitucionalização apressada, fora de tempo, apresentada como panacéia de 

todos os males, traduziu-se numa organização política feita ao sabor de influências 

pessoais e partidarismo faccioso, divorciada das realidades existentes. Repetia os 

erros da Constituição de 1891 e agravava-os com dispositivos de pura invenção 

jurídica, alguns retrógrados e outros acenando a ideologias exóticas. Os 

acontecimentos incumbiram-se de atestar-lhe a precoce inadaptação!(VARGAS 

,1940, p.03). 

Apesar do citado texto normativo ter tido pouca aplicabilidade fática em decorrência da 

curta vigência de três anos, percebe-se a reaproximação do Estado com a religião católica, 

valendo citar cinco mudanças normativas que comprovam a afirmação: a) colaboração do 

Estado e instituições religiosas em prol do interesse coletivo (Art. 17 n. 3); b) Permissão da 

assistência religiosa nas expedições militares, hospitais, penitenciárias e outros 

estabelecimentos oficiais (Art. 113 n. 6); c) Cemitérios terão caráter secular e serão mantidos 

pela autoridade municipal, as associações religiosas poderão ter cemitérios particulares, caso 

no local não tenha os de caráter secular, não poderão recusar sepultamento de indivíduo com 

outra crença (Art. 113 n. 7); d) O casamento realizado perante ministro de qualquer confissão 

religiosa produzirá o mesmo efeito dos casamentos civis (Art. 146); e) O ensino religioso nas 

escolas públicas passa a ser facultativo (Art. 153). 

2.4 Constituição dos Estados Unidos do Brasil - 1937 

 
A quarta Constituição da história brasileira foi outorgada pelo presidente Getúlio Vargas, 

no mesmo dia em que, por meio de um golpe de Estado, era implantada no País a ditadura do 

Estado Novo. Apelidada como Polaca, dada a semelhança com o Texto Constitucional da 

Polônia (1935), sua principal característica é o centralismo político na figura do presidente e 

consequente intervenção estatal, tendo como prerrogativa a primazia do interesse nacional 

sobre as pessoas. 
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No que tange ao objeto de estudo, o Texto de 1937 segue praticamente todas as tendências 

já abordadas da Constituição de 1934. Entre os acréscimos relevantes, a perda dos direitos 

políticos "pela recusa, motivada por convicção religiosa, filosófica ou política, de encargo, 

serviço ou obrigação imposta por lei aos brasileiros " (Art.119 b) e a observância pelo 

empregador, dos feriados religiosos, conforme a tradição local (Art. 137 d), sendo tal artigo 

suspenso pelo Decreto nº 10. 358 de 1942, que declarou estado de guerra em todo o Território 

Nacional. Mais notória, ainda, é a obrigatoriedade da educação física, educação cívica, dos 

trabalhos manuais e a facultatividade do ensino religioso (Arts. 131 e 133). 

2.5. Constituição dos Estados Unidos do Brasil - 1946 

 
A mesa da assembleia constituinte, elaborada por Eurico Gaspar Dutra, então presidente 

da República, composta por Gustavo Capanema, jurista e político mineiro, Luís Viana Filho, 

escritor, historiador e político baiano, Aliomar Baleeiro, jurista e político baiano, Clodomir 

Cardoso, jurista, escritor e político maranhense, Gilberto Freire, escritor e sociólogo 

pernambucano, e Barbosa Lima Sobrinho, escritor, intelectual, jornalista e político 

pernambucano, são algumas das personalidades que integraram a Assembleia Constituinte que 

elaborou e promulgou a Constituição de 1946. 

 

A Constituição de 1946 manteve a proibição da União, estados, Distrito Federal e os 

municípios de estabelecerem, subvencionarem ou embaraçarem cultos religiosos "salvo os que 

contrariem a ordem pública ou os bons costumes". As associações religiosas passaram a ter 

personalidade jurídica de acordo com a lei civil (Art. 141 §7º), tendo outras matérias como 

administração dos cemitérios pelo município (Art. 141, §10º), ensino religioso facultativo, 

assistência religiosa aos militares e internados (Art. 141 §9º), ensino religioso facultativo (Art. 

168 V), repouso remunerado nos feriados religiosos (Art. 157 VI), casamento religioso 

equivalerá ao civil (Art. 163 §1º) 

 

Há duas inovações na Constituição de 1946: A previsão da imunidade tributária para 

templos de qualquer culto, "desde que as suas rendas sejam aplicadas integralmente no País 

para os respectivos fins." (Art. 31 b) e a previsão da "escusa de consciência", diferente da norma 

outorgada de 1937: 

 
Art 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 

a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual 

e à propriedade, nos termos seguintes: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Capanema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Viana_Filho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aliomar_Baleeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clodomir_Cardoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clodomir_Cardoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gilberto_Freire
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barbosa_Lima_Sobrinho
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§ 8º - Por motivo de convicção religiosa, filosófica ou política, ninguém será privado 

de nenhum dos seus direitos, salvo se a invocar para se eximir de obrigação, encargo 

ou serviço impostos pela lei aos brasileiros em geral, ou recusar os que ela 

estabelecer em substituição daqueles deveres, a fim de atender escusa de 

consciência. (grifo nosso) 

 

A reação às mudanças mencionadas certamente não foi pacífica. Carlos Marighella, da 

bancada comunista, em discurso pronunciado na sessão de 4 de julho de 1946, na Assembleia 

Constituinte, quando da discussão do projeto constitucional, divergiu duramente sobre a 

flexibilização da religião em um Estado laico, inclusive indicando diversos pontos que, a seu 

ver, constituíram retrocesso em relação à Carta Magna de 1891. (MARIGUELLA,2007). 

 

Dentre os pontos, criticou a expressão "bons costumes" dado seu subjetivismo e citou a 

perseguição abordada anteriormente ao espiritismo. Também é criticada a conversão do 

casamento religioso em civil e o ensino facultativo nas escolas. Ambos os argumentos, pelo 

mesmo motivo: fica comprometida a relação entre Estado e igreja com tais flexibilizações 

normativas. Como já visto, a Constituição de 1891 determina o ensino leigo e não prevê tal 

conversão matrimonial. Marighella também demonstra que naquela época havia pensamento 

constitucional em consonância com o resto do mundo. Em seu discurso são citados diversos 

intelectuais: Lenin, Kautsy, Constantino, Lutero, Calvino, Scheglov, Comte, Lewis Morgan, 

dentre outros.(MARIGUELLA, 2007). 

 
2.6 Constituição do Brasil -1967 / Constituição da República Federativa do Brasil - 1969 

 
A Constituição de 1967, outorgada em 24 de janeiro, foi substituída totalmente pela 

Emenda Constitucional n. 1º de 17 de novembro de 1969. Tecnicamente e teoricamente 

correspondeu a uma nova Constituição (a emenda só serviu como mecanismo de outorga) a 

começar pelo nome que lhe foi dada: Constituição da República Federativa do Brasil, a de 1967 

apenas se chamava Constituição do Brasil. Nesse sentido Celso Ribeiro Bastos (2000, p.139): 

 
[...] o Texto guarda a feição de um acendrado autoritarismo, nada obstante os esforços 

para disfarçá-lo. Antes de oferecermos uma síntese das suas principais medidas, 

convém lembrar que este Texto Constitucional continuava a conviver com os atos 

institucionais, o que enfraquecia brutalmente a parte aproveitável do seu conteúdo. 

Estávamos longe, pois, de uma normalidade jurídico-constitucional. De um lado 

vigoravam atos institucionais - emanação direta do Poder Revolucionário - destinadas 

a viger precariamente, e de outro, disputavam seu espaço a própria Constituição de 

1967, agora com a nova redação, fruto da Emenda n. 1, que encarnaria a pretensão da 

institucionalização democrática do poder que pretendia vigorar por longo tempo. 

 

Há menção de Deus no preâmbulo: "Congresso Nacional, invocando a proteção de Deus, 

decreta e promulga a seguinte". As demais características normativas sobre a liberdade religiosa 
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da Constituição anterior (1946) permanecem, com exceção de três alterações.A primeira 

adiciona a proibição do Estado de estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício dos 

cultos religiosos (Art.9º II), há a previsão expressa da "colaboração de interesse público, na 

forma e nos limites da lei federal, notadamente no setor educacional, no assistencial e no 

hospitalar". A segunda alteração, é que citada Carta federal deixa de prever a "escusa de 

consciência"; no Art. 149, alínea b, o presidente da República decretará a perda dos direitos 

políticos, caso haja recusa baseada em convicção filosófica à prestação de encargo ou serviço 

impostos aos brasileiros em geral, não tendo previsão de obrigação alternativa. 

A terceira alteração, de grande inovação, foi sobre o instituto do divórcio, valendo 

ressaltar que não se deu em 1967/69 e sim pela Emenda Constitucional n.9 de 28/7/1977, no 

governo de Ernesto Geisel, cujos patronos foram os senadores Nelson Carneiro e Accioly Filho. 

O casamento deixa de ser indissolúvel, dispositivo previsto desde 1934, Art. 144 (como já visto, 

por influência do partido católico), tornando-se dissolvido, "nos casos expressos em lei, desde 

que haja prévia separação judicial por mais de três anos". O deputado divorcista Rubem 

Dourado, na justificação de seu Projeto de Lei 3.904/77, assinalou que: 

 
A Emenda Constitucional, nos limites em que foi concebida e aprovada, mantém o 

desquite. Não se pode negar que não foi sem sérias resistências que o divórcio vingou 

entre nós. Há, ainda, respeitável parcela da população a favor do desquite. Casais que, 

até por motivos religiosos, preferirão o desquite ao divórcio. E a lei os amparará. 

(BOBSIN, 2012) 

 

2.7 Constituição da República Federativa do Brasil -1988 

 
A liberdade religiosa possui caráter tridimensional: liberdade de crença, liberdade de 

culto e liberdade de organização religiosa, positivado conforme o Art.5 VI,VII,VIII da 

Constituição Federal de 1988: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo- 

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: VI 

- é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 

culto e a suas liturgias; 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 

culto e a suas liturgias; 

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades 

civis e militares de internação coletiva; 

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção 

filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos 

imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 
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A liberdade de culto é, como a religião, exteriorizada por meio de rituais. O Art. 5 VI 

do Texto federal informa que é assegurado "o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, 

na forma da lei, proteção aos locais de culto e a suas liturgias". Vale lembrar que juntamente 

com a noção de Estado laico supracitado, com exceção do Constituição do Império de 182425, 

as demais previam a liberdade de culto. Diferente das demais constituições, no entanto, a Lei 

Fundamental de 1988 não condiciona a ideia de observância da ordem pública e dos bons 

costumes, tais conceitos, dada sua vagueza, possuíam ao aplicador, alto grau de 

discricionariedade. (SILVA, 2005, p.250). 

A terceira dimensão é a de organização religiosa, confere à pessoa o direito de criar 

segmento religioso, e suas consequentes prestações sejam de cunho financeiro ou não, como o 

pagamento de dízimos e taxas. 

A liberdade de crença é diferente da liberdade de consciência. Esta possui uma 

dimensão bem mais ampla, afinal há diversos motivos além da crença que podem vir a 

inviabilizar a ação do cidadão por consciência. Ingo Sarlet cita o exemplo da pessoa que se nega 

a prestar serviço militar por diversas razões, de participar de conflitos armados e eventualmente 

vir a matar alguém (SARLET, 2015). Outro mecanismo de assegurar a liberdade de culto é a 

imunidade tributária prevista na Constituição, Art. 150, VI, b: 

Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios I - [...]; VI - instituir impostos sobre: 
a)[...] b) templos de qualquer culto. 

 

Em relação ao dispositivo supracitado, a imunidade tributária concerne apenas aos 

impostos e não a qualquer espécie tributária, e que não só o imóvel onde se pratica o culto é 

imune, mas também as demais dependências, desde que sem fins lucrativos e para o exercício 

do instituto (TAPR, RN 149368700 (12918), Curitiba, 3ª C.Cív. Rel. Juiz Domingos Ramina. 

DJPR 5-5-2000). Cumpre ressaltar que, caso haja locação das dependências religiosas para fins 

diversos do culto, com exceção de propósitos não lucrativos, incidirão impostos de caráter 

predial, como o IPTU. 

 

2.8. As bases teológicas de Carl Schmitt no Estado Laico Brasileiro de 198826
 

 

 

 

 

25 Segundo o Art. 278 do Código Criminal do Império de 1830, o desrespeito à religião oficial do Estado era 

considerado crime de ofensa moral. 

26 Esse trecho (Tópico 3.9) é de nossa autoria e de Cristiane Aquino de Souza (com alguns aditivos) apresentado 

inicialmente no Encontro de Pós Graduação e Pesquisa de Ciências Jurídicas – UNIFOR (2015), endereço 

eletrônico: https://sistemas.unifor.br/encontroscientificos/2015/encontro/918/area/5 . 

https://sistemas.unifor.br/encontroscientificos/2015/encontro/918/area/5
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Carl Schmitt, em sua obra "Teologia Política", informa que todos os conceitos 

significativos da teoria do Estado moderno se alimentam de conceitos teológicos secularizados 

(ARAÚJO, 2013). Assim, cumpre, inicialmente, delimitar o conceito de secularização para o 

autor alemão, visto ser um termo plurissemântico. 

Castelo Branco, em sua obra "Secularização inacabada: política e direito em Carl 

Schmitt" (2011), informa que o conceito de secularização de Schmitt é inacabado, porém resta 

evidente que "a transformação da religião em assunto privado não elimina a existência de um 

núcleo metafísico ou a crença de que o privado ocupe o lugar de algo sagrado", pois a "cultura 

da satisfação individual, do consumo da possibilidade de subjetivação de toda sorte de 

experiência remete ao tema da secularização e, consequentemente, ao problema do 

esvaziamento de referências supraindividuais de orientação da conduta". (CASTELO 

BRANCO, 2011, p.22 apud ROIZ, 2012). 

Corroborando a análise exposta, especificamente quanto ao problema de referências 

supraindividuais (e de sua indissolução no Estado moderno) Schmitt afirma: 

Os séculos XVII e XVIII eram dominados por essa ideia excluindo a forma 

decisionista de seu pensamento, um dos motivos pelo quais Hobbes, apesar do 

nominalismo e cientificidade das ciências naturais, apesar de sua redução do indivíduo 

ao átomo, permanece personalista e postula uma última instância concreta decisiva e 

também eleva seu estado, o Leviathan, a uma pessoa monstruosa, justamente no 

sentido mitológico. Nele, isso não é antropomorfismo; disso ele estava inteiramente 

livre. trata-se de uma necessidade metódica e sistemática de um pensamento jurídico. 

A imagem do arquiteto e construtor do mundo contém, entretanto, a falta de clareza 

do conceito de causalidade. O construtor do mundo é, simultaneamente, autor e 

legislador, ou seja, autoridade legitimadora. Durante todo o iluminismo e a Revolução 

Francesa, aquele que constrói o Estado e o mundo é o législateur. (2006, p.44 apud 

ADVERSE. 2008) 

Na análise de ADVERSE (2008), Schmitt reconhece que atualmente (desde o século XIX) 

a sociedade é formada por duas metafísicas, ou seja, duas teologias políticas. A primeira 

expressa nas tendências liberais, de desenvolvimento do próprio sujeito (ideia de imanência); 

A segunda é a noção de transcendência, de formulação mais precisa em Hobbes, noção citada 

há instantes. 

Carl Schmitt ainda, ao estudar o teólogo Erik Peterson em sua obra "Studie Der 

Monotheismus als politisches", faz o seguinte alerta: " los diversos pueblos nunca se pondrán 

de acuerdo en una ley única , y por eso el efecto del monoteísmo judeo-cristiano sobre la vida 

política sólo puede ser destructivo."27 (2008, p. 96) 

 

 
 

27 Em tradução livre: "Os diversos povos nunca chegarão ao acordo de uma lei única e por isso o efeito do 
monoteísmo judeu-cristão sobre a vida política só pode ser destrutivo". 
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Buscando a fusão entre teoria e aplicabilidade fática, surge o questionamento: o Estado 

brasileiro, sendo secular28 (laico), teria na formulação de sua Constituição, como acoplamento 

estrutural entre o político e o jurídico, bases transcendentais29? Em outras palavras, qual é a 

influência da doutrina cristã-judaica na Constituição Brasileira de 1988? Em relação à 

dignidade da pessoa humana30, Habermas (2002, p.29) observa que, após a Segunda Guerra 

Mundial, houve larga positivação desse princípio por meio dos tratados internacionais e 

constituições, dadas as atrocidades ocorridas. A origem da noção de dignidade humana, 

possivelmente31, é advinda do texto bíblico, precisamente no primeiro capítulo de livro de 

Génesis (1:26), quando se afirma que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e 

semelhança. Interessante é frisar que tal noção de igualdade de gêneros não é expressa em todos 

os textos religiosos. Segundo Jónatas Machado (2013, p.53), na concepção islâmica diz-se 

expressamente no Corão que a mulher é inferior ao homem. 

Ainda sobre a influência bíblica dessa temática, em "Atos 17:26", observa-se a noção da 

dignidade humana como elemento universalizante: "De um só homem fez Deus todas as raças 

humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os 

lugares exatos onde deveriam habitar”32. Tal entendimento é previsto expressamente no 

Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos: "reconhecimento da dignidade 

humana inerente a todos os membros da família humana" e Art. 1: "Todos os homens nascem 

livres e iguais em dignidade e direitos."(MACHADO, 2013, p.38). 

Talvez, a mais importante citação bíblica consista em Lucas 6:31: "Como vocês querem 

que os outros lhes façam, façam também vocês a eles", de maneira bastante simplificada extrai- 

se a "regra de ouro" da dignidade da pessoa humana. Esta afirmação e a anterior, "Atos 17:26", 

confirmam a ética da reciprocidade universal. Tal noção é exposta também por Tomás de 

Aquino (2009. q.93 a.1) "Ama teu próximo como a ti mesmo". 

 
 

28 Reconhece-se que não é pacífico o entendimento de que laicidade e secularismo são termos iguais para uma 

designação. Porém, pelo fato de esta controvérsia semântica não ser objeto de análise ao presente trabalho, 

adotaremos os termos citados como sinônimos. 
29 É reconhecida a adoção do conceito luhmaniano 
30 Não é objeto de análise deste trabalho exaurir se a noção de dignidade humana é supra princípio, se é um fim 

supremo de todo o direito (SILVA NETO,2013) ou um valor supremo da ordem jurídica como fundamento da 

ordem democrática brasileira (SILVA. José Afonso). Assim como outras delimitações existentes. Para efeitos de 

síntese, pode-se inferir que independentemente do aspecto semântico, é inegável a influência basilar do conceito 

de dignidade humana e igualdade. 
31 Alguns autores como Cibele Kumagai e Taís Nader Marte, acreditam que a dignidade da pessoa humana é 

prevista desde o código de Hamurabi, da Babilônia e da Assíria e no Código de Manu, na Índia. Nesse sentido ver, 

"Principio da dignidade da pessoa humana". Disponível em http://ambito- 

juridico.com.br/site/inder.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7830. 
32 Por haver origem de um só homem, compreende-se a noção de que todos são irmãos e, portanto, iguais e dignos. 

http://ambito-/
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Vale destacar o fato de que Tomás de Aquino chegou a citar a dicção "dignitas humana". 

Segundo o pensamento adotado por Sarlet, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de 

Deus (2006. p.31). Ele também defendia a noção de livre arbítrio de que o ser humano seria a 

"causa em si mesmo", tal noção encontra semelhança direta com a ideia kantiana do homem 

"como fim em si mesmo". 

Na Constituição Brasileira de 1988, é previsão expressa a dignidade da pessoa humana, 

conforme preconiza o Art.1, inciso III: 

Art.1. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 

e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 

tem como fundamentos: 

III - a dignidade da pessoa humana. 

Em relação ao Princípio da Solidariedade, destacam-se os textos bíblicos "Deuteronômio 

14:7-8", "Provérbios 14:31" e "Mateus 25:40". O primeiro informa que caso haja algum "irmão" 

pobre, a pessoa deve fornecer o necessário para que "baste a sua necessidade". O segundo: "O 

que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra." 

O terceiro: "E respondendo o Rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um 

destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes." 

Assim como a solidariedade, faz-se necessária a noção de responsabilidade social, 

exposta na bíblia por meio de Lucas 10:25 - 37, na Parábola do Bom Samaritano, ao qual 

cumpre a citação: 

25) E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que 

farei para herdar a vida eterna? 26) E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? 

27) E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de 

toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu 

próximo como a ti mesmo. 28) E disse-lhe: Respondeste bem; faze isso, e viverás. 29) 

Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? 

30) E, respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu 

nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, 

deixando-o meio morto. 31) E, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo 

sacerdote; e, vendo-o, passou de largo. 32) E de igual modo também um levita, 

chegando àquele lugar, e, vendo-o, passou de largo. 33) Mas um samaritano, que ia 

de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão; 34) E, 

aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho; e, pondo-o sobre o 

seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele; 35) E, partindo no outro, tirou 

dois dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele; e tudo o que de mais 

gastarem eu te pagarei quando voltar. 

 

 
Há um traço em comum nas passagens citadas: a dicotomia entre o rico e o pobre, da 

necessidade do mais abastado ajudar o menos. Até o século XVIII, mesmo com a propagação 
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dos Direitos Liberais, a classe operária (e pobre) não havia tido acesso as suas necessidades 

primárias, principalmente por falta de uma regulação estatal, restando clara a desigualdade 

citada. 

Mencionados princípios foram determinantes para a previsão dos Direitos Sociais em 

normas constitucionais, tendo como precursores a Constituição Mexicana de 1917 e a 

Constituição de Weimar, na Alemanha (1919), que previa a existência dos direitos civis e 

políticos, juntamente com os de viés econômico e social. No Brasil, desde 1934, sob as 

influências das Constituições citadas, há previsão dos Direitos Sociais, em específico no atual 

texto Republicano de 1988, cuja incidência afigura-se em diversos artigos. 

Segundo José Afonso da Silva (2005. p.287), os direitos sociais são classificados em seis 

grupos: 1) direitos sociais relativos ao trabalhador; 2) direitos sociais relativos à seguridade; 3) 

direitos sociais relativos à educação e à cultura; 4) direitos sociais relativos à moradia; 5) 

direitos sociais relativos à família, criança, adolescente e idoso 6) direitos sociais relativos ao 

meio ambiente. Inclusive há a afirmação no Preâmbulo de que os direitos sociais são valores 

supremos da sociedade. 

Em previsão específica na Constituição de 1988, no Art. 1º, inciso IV, tem-se como 

fundamento do Estado Democrático de Direito os valores sociais do trabalho. No Art.3º, inciso 

I, a CF/88 prevê entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, "construir 

uma sociedade livre, justa e solidária" e, no inciso III, "erradicar a pobreza e a marginalização 

e reduzir as desigualdades sociais e regionais". No Art.6º, todos os cidadãos têm direito "a 

educação, a saúde, a alimentação33, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados". 

Nos artigos 7º a 11º, há previsão para os trabalhadores que, conforme já exposto, possuem 

desde a origem relações diretas com os direitos sociais. Existe também o título VIII da 

Constituição Federal, que prevê, do Art. 193 ao 232, temáticas como Seguridade Social, da 

Educação e do Desporto, da Ciência e da Tecnologia, da Comunicação Social, do Meio 

Ambiente, da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso34. 

 

 

 

 
 

33 A alimentação só passou a ter previsão expressa na Emenda Constitucional 64, de 2010. 
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Cumpre ressaltar que, na visão de Boaventura de Sousa Santos (2003, p. 20), a noção dos 

direitos humanos decorrerem de uma base teológica não passa de uma ilusão, visto que não há 

linearidade histórica entre as conquistas dos direitos humanos, Em suas palavras: 

A vitória histórica dos direitos humanos traduziu-se muitas vezes num ato de violenta 

reconfiguração histórica: as mesmas ações que, vistas da perspectiva de outras 

concepções de dignidade humana, eram ações de opressão ou dominação, foram 

reconfiguradas como ações emancipatórias e libertadoras, se levadas a cabo em nome 

dos direitos humanos. [...] os direitos humanos, como linguagem emancipatória, 

provêm do Iluminismo do século XVIII, da revolução francesa e da revolução 

americana. (2013, p.19-21). 

3. Análise entre religião e Estado: por uma neutralidade religiosa 

 
Percebe-se que desde a época colonial, a hegemonia da religião cristã (especialmente 

católica) até os tempos atuais, no que tange à educação, persiste. Os dois aspectos necessários 

para uma educação religiosa eficiente são falhos. O primeiro é, teórico, e, nesse caso 

representado pelas normas jurídicas ainda totalmente deficientes. A redação confusa da LDB 

proporciona inúmeras situações de operacionalização do ensino religioso nos estados, seja pelo 

tipo de regulação, pela falta de clareza na modalidade de ensino adotada e no critério de 

admissão e habilitação de docentes. Inclusive alguns estados, têm a previsão de ensino 

confessional, dicção inclusive extinto pela LDB, como é o caso do Ceará. 

O segundo aspecto falho é a aplicação prática, pelos livros de ensino religiosos, que 

demonstram preponderância de representação das religiões cristãs, por consequência sub- 

representação (ou ausência de representação) das religiões afro-brasileiras e indígenas, 

conferindo a elas status de crença primitiva, sem sistematização nem profundidade dogmática. 

Os que não possuem religião não só tiveram ausência de tratamento, bem como as poucas 

obras que disso trataram adotaram mecanismo de ataque ilógico e sem fomento algum à 

diversidade. O mesmo discurso preconceituoso é verificado entre os homossexuais e à 

comunidade evangélica. 

3.1 O Ensino Religioso no Estado Laico Brasileiro 

 
O período colonial foi marcado pela catequese, que é toda ação pastoral - doutrinação, 

práticas devocionais, o próprio comportamento dos cristãos - em outras palavras, educação 

religiosa. Por meio de Dom João III35 (imperador de Portugal a partir de 1521), em 1549, em 

 

35 Dom João III, era por demais religioso, tendo introduzido a inquisição de Portugal em 1536. Durante 300 anos, 

milhares de pessoas foram perseguidas, torturadas e mortas na fogueira (precisamente de 1543 a 1684 foram 

condenadas 19247 pessoas, sendo 1379 queimadas); perdendo a popularidade depois de Marquês de Pombal 

igualar o Tribunal de Santo Ofício a qualquer outro tribunal régio (PAIVA, 2013). 
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Salvador – Bahia, “a obra colonizadora de Deus” no Brasil adquiriu suporte fático - a vinda de 

centenas de jesuítas, coordenados pelo Padre Manuel de Nóbrega. Nesse sentido Simão de 

Vasconcelos (apud PAIVA, 2000, p.02): 

Comunicou a cousa (o Padre Simão Rodrigues de Azevedo) à Alteza del-Rei Dom 

João III que então vivia, Príncipe tão pio, e inclinado a propagar a fé, que se lhe ouvira 

muitas vezes, que desejava mais a conversão das almas, que a dilatação de seu 

império. E com esta disposição da parte do Rei, e obrigação de nosso Instituto, foi 

fácil ajustar os intentos, e concluir, que se expedisse uma gloriosa missão a partes tão 

necessitadas. E consultando o negócio com os Padres mais graves, com o mesmo Rei 

D.João, e mais eficazmente com a Majestade divina, caiu a sorte venturosa sobre o 

Padre Manuel da Nóbrega. 

 

A religião era um poderoso aparelho ideológico, logo, a cristianização dos índios e 

escravos era estritamente necessária para uma só população (no sentido ideológico) de acordo 

com os preceitos colonizadores de Portugal, em outras palavras, educação era a religião, religião 

a obediência e a obediência era necessária. 

Outro aspecto que merece destaque é da figura de um Deus que castiga os fiéis que não 

cumprem suas “ordens”. Para isso há dois pontos-chave: urgência de conversão e a morte. Os 

pontos são totalmente interligados, pois, se a pessoa não se convertesse rápido para a religião 

apostólica romana teria como destino o inferno, possivelmente descrito conforme o exposto por 

Dante Alighieri na Divina comédia. 

A consequências da catequização dos indígenas foram diversas, pois fora ensinada a 

indústria agrícola, inclusive os jesuítas chegaram a realizar empresas hidráulicas de grande 

envergadura, represas, canais etc. Para melhor noção do real impacto, nos primeiros cinco anos 

da chegada dos jesuítas, os índios produziram por volta de 1.400 toneladas de farinha (PAIVA, 

2000, p. 16). A outra consequência foi a cultura, pois os indígenas convertidos eram 

monogâmicos, as guerras intertribais e principalmente a antropofagia eram consideradas 

atitudes contra a religião, tendo inclusive pena de morte pelo governador geral, curiosamente, 

as guerras promovidas por Portugal não tinham o mesmo julgamento herege. (PAIVA, 2000, 

p.17-18). Nesse sentido, tem-se a carta do Padre Antônio Pires, de 1558 (apud HANSEN, 2010, 

p.110): 

Todos estes vão perdendo ho comer carne humana e, se sabemos que alguns ha tem 

pera comer e lha mandamos pedir, ha mandão, como fizerão os dias passados, e no-la 

trazem de mui longe pera que a enterremos ou queimemos, de maneira que todos 

tremem de medo do Governador, o qual, ainda que não baste pera a vida eterna, 

abastará pera poderemos com elle edificar, e serve-nos de andaimes até que se forme 

bem neles Christo; e a charidade, que Nosso Senhor dará, lhes fará botar fora o temor 

humano pera que fique edeficio fixo e firme. Este temor os faz habilis pera poderem 

ouvir a palavra de Deos: ensinam-se seus filhos; os inocentes que morrem vão todos 

bautizados; seus custumes se vão esquecendo e mudando-se em outros boons; e, 

procedendo desta maneira, ao menos a gente mais nova, que agora há e delles 

proceder, ficará huma boa christandade 
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As religiões de matriz africana sempre foram duramente reprimidas no Brasil colônia. 

Em 1829, a comunidade de terreira baiana “Candomblé do Accu”, localizada em Salvador, no 

bairro de Acupe de Brotas, sofreu repressão policial “com invasão e sequestro de objetos 

litúrgicos e outros bens” (LOPES, 2011 p.52), tendo continuidade no Brasil-República: 

“No início do século XX, o pensamento higienista começava a influenciar a sociedade 

brasileira. A partir da antiga capital federal, desencadeiam-se campanhas 

“civilizatórias” que tem a higiene como base. Então, as práticas religiosas de origem 

africana, tidas como poluidoras e anti-higiênicas, começam a ser duramente 

reprimidas. Em 1927 cria-se um comissão policial para repressão ao chamado “baixo 

espiritismo”; em 1934 amplia-se a repressão com uma delegacia policial 

especialmente voltada para a questão; e em 1937 dá-se a criação, dentro dessa 

delegacia, de uma “Seção de Tóxicos e Mistificações”, especializada no combate às 

práticas de religiosidade tidas como delituosas.” (LOPES, 2011,p.53) 

 

Conforme visto, a constituição de 1824 mantém a religião católica como a oficial do 

Brasil. Desse modo, o ensino religioso continua como disciplina-matriz de toda a carga 

educacional da época, sendo outras disciplinas ofertadas: Artes; Filosofia (especialmente 

Cícero, também Demóstenes, César, Tito Lívio e Salústio) , Teologia. (HANSEN, 2010, p. 103 

– 109). Na universidades eram ensinados os elementos das “Sciencias, Bellas Letras e Artes”, 

de acordo o Art.179 XXXIII do Texto Imperial (1824). 

Há uma grande reviravolta, no Estado Laico de 1891. Conforme o Art.72 § 6º o ensino 

passa a ser leigo (laico). Tal dispositivo originou grande debate político na época. Inspirado na 

Constituição dos Estados Unidos, especialmente na proibição de requisito para nomeação de 

cargo público36 e no interdito do congresso de legislar favorecendo qualquer religião ou 

impedindo o livre exercício de culto, contigo na primeira emenda de 1791.37
 

Desse modo, as disciplinas religiosas apenas poderiam ser ministradas nas escolas 

particulares católicas. Certamente, tal mudança não foi vista beneficamente por todas as 

camadas políticas da época. Em 1926, a temática foi amplamente discutida na revisão 

constitucional, apesar da laicidade ter sido mantida pela Carta Republicana, alguns Estados 

legislaram de maneira inconstitucional. Em 1928 Minas Gerais foi o primeiro a determinar 

semanalmente que o ensino religioso católico seja ministrado no horário regular das aulas 

(DINIZ; CARRIÃO, 2010, p.39). 

 

 

 
 

36 Art. IV: State and federal officials, whether legislative, executive, or judicial, must take an oath to uphold and 

defend the Constitution. No religious test, either an avowal or a repudiation of any religious belief, shall ever be 

required of any public officeholder in the United States. 
37 Amendment I: Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free 

exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to 

assemble, and to petition the Government for a redress of grievances. 



49 
 

 

 

 

A ascensão de Getúlio Vargas ao poder marcou uma série de reformas educacionais, e 

novamente o tema sobre a educação religiosa constitui pauta para debates. Surgiu a reforma 

Francisco Campos (decreto 19.941/31), admitindo o ensino religioso de caráter facultativo. A 

Constituição de 1934 reproduziu o entendimento no artigo 153: “O ensino religioso será de 

freqüência facultativa e ministrado de acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno 

manifestada pelos pais ou responsáveis e constituirá matéria dos horários nas escolar públicas 

primárias, secundárias, profissionais e normais.” 

A facultatividade do ensino religioso permanece até os dias atuais, por meio do Artigo 

210, parágrafo 1º, mas foi com o advento da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei 9.394/96), que, dentre outros diversos temas relacionados sobre a educação, ficou 

regulado o ensino religioso. 

 
3.1.2. LDB e o ensino religioso 

Cumpre citar o breve texto normativo da LDB que regula o ensino religioso no Brasil. O 

originalmente proposto tinha o seguinte teor: 

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, sem ônus para 

os cofres públicos, de acordo com as preferências manifestadas pelos alunos ou por 

seus responsáveis, em caráter: 

I – confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu 
responsável, ministrado por professores ou orientadores religiosos preparados e 

credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades religiosas; ou 

II – interconfessional, resultante de acordo entre as diversas entidades 

religiosas, que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa. 

 

Há de se destacar uma ambiguidade: todo ensino interconfessional é também 

confessional. O que diferencia é a previsão de uma comunidade religiosa mais delimitada no 

Inciso I e a previsão de comunidades religiosas mais abrangentes no Inciso II. Débora Diniz e 

Tatiana Lionço (2010, p.15) demonstram a forte influência da bancada cristã, tendo a nova 

redação relatada pelo padre Roque Zimmermann (PT/PR). A principal mudança foi a retirada 

da dicotomia entre os ensinos. 

O parecer do Conselho Nacional de Educação, da autoria de Eunice R. Durham, Lauro 

Ribas Zimmer, Jacques Velloso e José Carlos de Almeida Silva sobre a “formação de 

professores para o Ensino Religioso nas Escolas Públicas de Ensino Fundamental”, possui duas 

orientações: A) cada Estado e município deve prever sua orientação à temática, não devendo a 

União normatizar orientação una. B) Para lecionar a disciplina religiosa não é necessário um 

curso de licenciatura nessa área, “nem se impede que formação possa ser feita por entidades 

religiosas ou organizações ecumênicas”. (BRASIL, 1999). 
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O questionamento óbvio surgido do parecer é que, até onde um líder religioso pode 

lecionar diversas religiões de modo neutro, partindo da premissa de que seu domínio intelectual 

tem restrição a uma só crença? Há também que se ponderar sobre a alta probabilidade de 

proselitismo38 nessas circunstâncias. 

Prova disso é a primeira seleção de professores para ensino religioso no País, realizado 

no Rio de Janeiro, em 2004.Foram oferecidas 500 vagas. O critério de seleção foi composto por 

duas etapas: além da aprovação em concurso público, o candidato teve de provar por meio da 

anuência de um líder religioso sua crença. 342 se declararam católicos, evangélicos 132 e outros 

credos 26 vagas. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), por meio 

de uma ação direta de inconstitucionalidade questionou a laicidade do certame, pois os 

contratados em sua maioria são pertencentes das religiões hegemônicas, constituindo ensino 

confessional (DINIZ; LIONÇO, 2010, p.27). 

Outro ponto ressaltado é a concordata Brasil-Santa Sé. O acordo com status de tratado 

internacional, foi ratificado em 2008 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aprovado 

pela Câmara dos Deputados e Senado Federal em 2009. Sobre o ensino religioso, tem-se o Art. 

11, que estabelece a questionável dicotomia entre religião católica e outras confissões 

religiosas: 

A República Federativa do Brasil, em observância ao direito de liberdade religiosa, 

da diversidade cultural e da pluralidade confessional do País, respeita a importância 

do ensino religioso em vista da formação integral da pessoa. 

§1º. O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula 

facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 

fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em 

conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de 

discriminação. (BRASIL, 2010) 

A Procuradoria-Geral da República propôs ação direita de inconstitucionalidade 4439, 

em julho de 2010, I) acerca da noção de, que o ensino religioso possa apenas ter caráter 

nãoconfessional, com a proibição de admissão de professores na qualidade de representantes 

de confissão religiosa, II) seja declarado inconstitucional o trecho “católico e de outras 

confissões religiosas”. 

Infelizmente, em decorrência da grande quantidade de amicus curiae, até o dia 22/03 de 

2016, o rol era composto por: 1) Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso – FONAPER 

 

38 O conceito adotado de proselitismo é de Débora Diniz e Tatiana Lionço (2010, p.29) que, por sua vez se baseiam 

no artigo 1º da Convenção relativa à Luta contra a Discriminação no Campo do Ensino, da UNESCO, ratificada 

pelo Brasil, “[...] proselitismo entenderam-se expressões de dogmatismo que resultam em discriminação social, 

cultural ou religiosa. O proselitismo parte da certeza de uma verdade única no campo religiosa e ignora a 

diversidade. É, portanto, uma ameaça à igualdade religiosa.” 



51 
 

 

 

 

;2) Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB; 3) Conferência dos religiosos do Brasil 

– CRB; 4) Associação Nacional de Educação Católica do Brasil – ANEC; 5) Grande Loja 

Maçônica do Estado do Rio de Janeiro – GLMERJ; 6) Ação educativa Assessoria, pesquisa e 

informação; 7) Conectas Direitos Humanos ; 8) ECOS – comunicação em sexualidade; 9) 

Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM); 10) 

Relatoria nacional para o Direito Humano à educação da plataforma Brasileira de Direitos 

Humanos econômicos, sociais , culturais e ambientais (Plataforma Dhesca Brasil); 11) ANIS – 

Instituto de bioética, direitos humanos e gênero; 12) Associação brasileira de ateus e agnósticos; 

13) Liga Humanista Secular do Brasil – LIHS; 13) União dos Juristas Católicos do Rio de 

Janeiro – UJUCARJ; 14) Associação dos Juristas Católicos do Rio Grande do Sul; 15) União 

dos Juristas Católicos de São Paulo – UJUCASP. Dentre outros que pleiteiam como o centro 

de estudantes de Direito da USP – a associação civil centro acadêmico XI de agosto. 

4.1.3 Regulamentações estaduais sobre o ensino religioso 

Em estudo multidisciplinar patrocinado pela UNESCO, coordenado em 201039 pelas 

pesquisadoras Debóra Diniz (antropológa), Tatiana Lionço (psicológa) e Vanessa Carrião 

(assistente social), obteve-se o panamora das legislações estaduais sobre o ensino religioso e a 

influência cultural sobre os livros de educação religiosa (abordados no tópico seguinte). 

A primeira dificuldade metodológica exposta é a diversidade de tipos normativos para a 

regulação da mesma matéria, sendo divididos em leis, decretos, resoluções (ou deliberações), 

pareceres e até instruções normativas. O outro desafio metodológico foi o da análise do 

conteúdo de cada norma. Cada documento foi analisado por dois avaliadores autônomos, e em 

caso de controvérsia, o parecer de um terceiro. Para ilustrar o resultado, segue o gráfico de 

nossa autoria: 

 

UNIDADE FEDERATIVA TIPO DE REGULAMENTAÇÃO MODALIDADE DE ENSINO 

ACRE PARECER CONFESSIONAL 

ALAGOAS RESOLUÇÃO INTERCONFESSIONAL 

AMAPÁ RESOLUÇÃO INTERCONFESSIONAL 

AMAZONAS RESOLUÇÃO INTERCONFESSIONAL 

BAHIA LEI CONFESSIONAL 

CEARÁ RESOLUÇÃO CONFESSIONAL 

DISTRITO FEDERAL DECRETO INTERCONFESSIONAL 

ESPIRÍTO SANTO RESOLUÇÃO INTERCONFESSIONAL 

 

39 Cumpre ressaltar que as citadas normas não foram alteradas até este ano (2016), dando atualidade à analise 

exposta. 
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GOIÁS RESOLUÇÃO INTERCONFESSIONAL 

MARANHÃO LEI INTERCONFESSIONAL 

MATO GROSSO RESOLUÇÃO INTERCONFESSIONAL 

M. GROSSO DO SUL DELIBERAÇÃO INTERCONFESSIONAL 

MINAS GERAIS DECRETO INTERCONFESSIONAL 

PARÁ RESOLUÇÃO INTERCONFESSIONAL 

PARAÍBA RESOLUÇÃO INTERCONFESSIONAL 

PARANÁ DELIBERAÇÃO INTERCONFESSIONAL 

PERNAMBUCO RESOLUÇÃO INTERCONFESSIONAL 

PIAUÍ RESOLUÇÃO INTERCONFESSIONAL 

RIO DE JANEIRO LEI CONFESSIONAL 

R. GRANDE DO NORTE PARECER INTERCONFESSIONAL 

R. GRANDE DO SUL RESOLUÇÃO INTERCONFESSIONAL 

RONDÔNIA RESOLUÇÃO INTERCONFESSIONAL 

RORAIMA RESOLUÇÃO INTERCONFESSIONAL 

SANTA CATARINA DECRETO INTERCONFESSIONAL 

SÃO PAULO DECRETO HISTÓRIA DAS RELIGIÕES 

SERGIPE RESOLUÇÃO INTERCONFESSIONAL 

TOCANTIS INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERCONFESSIONAL 

 

 

Os critérios “interconfessional”, “confessional” e “história das religiões” foram adotados 

propositadamente. Apesar da supressão da dualidade de dicotomias, ainda é utilizado por 

diversas legislações. Como exemplo tem-se o Ceará (confessional), que normatizou o ensino 

religioso por meio da Resolução 404 de 2005. No artigo 5º permite que na falta de um docente 

habilitado, a pessoa de formação religiosa obtida por curso de instituição religiosa juntamente 

com a conclusão do Curso Normal médio, possa lecionar, havendo uma cessão do direito de 

registro da habilitação do professor. Como bem observa Joana Zylbersztajn (2012, p.168) 

Além de violar a separação entre Estado e Igreja prevista no texto constitucional, estes 

dispositivos ainda violam a liberdade de crença do professor (art.5º, VI), ao exigir que 

tenha formação de caráter eminentemente religioso, conforme doutrina de 

determinada confissão. Devo mencionar também que esta exigência configura-se em 

restrição de direitos (liberdade profissional) por motivo de crença religiosa, nos 

termos do art.5º, VIII da constituição federal. 

 

Conforme o artigo 1º, o ensino religioso como matéria facultativa, está incluso na grade 

curricular obrigatória (800 horas) e o artigo 11º finaliz,a ofertando o ensino religioso para 

instituições privadas de natureza confessional. 

O Estado do Paraná prevê interessante entendimento interconfessional que merece 

destaque, em consulta ao Conselho Estadual de Educação pelo Departamento de Ensino 
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Fundamental da Secretaria de Educação do Paraná (Processo nº 1226/2005). O colegiado 

admite a desigualdade étnico-religiosa, e, juntamente com o auxílio de especialistas das 

universidades Japonesas e Comunidade Europeia, salientam a necessidade da “entidade civil 

deverá ser composta por denominações, preferencialmente, das quatro matrizes (africana, 

indígena, ocidental e oriental) para possibilitar o diálogo sobre as diferentes leituras do sagrado 

na sociedade.” (PARANÁ, 2006). 

Quanto ao ensino de História das Religiões, característica normativa apenas no Município 

de São Paulo, como bem observa em Janayna de Alencar Lui (2007), em trabalho específico no 

estado paulista, demonstra como é a seleção de docentes, restando a citação direta que, por si 

já satisfaz qualquer explicação: 

“[...]que delimitou os requisitos de formação do professor de ER (ensino religioso) da 

seguinte maneira: “de 1ª a 4ª série para portadores de diploma de magistério ou 

licenciatura em Pedagogia, com habilitação no magistério de 1ª a 4ª do ensino 

fundamental, com o ER definido como ‘tema transversal’. Para os professores de ER 

de 5ª a 8ª, exigiu-se graduação em Filosofia, Ciências Sociais ou História, abordando 

temas relacionados à “história das religiões” e que levassem o aluno à apreensão de 

valores relacionados à cidadania [...]Outras questões aparecem na interpretação da lei 

dada pelo legislador paulista como características da contraditória relação entre a 

Secretaria da Educação e os grupos religiosos. A primeira é a formação do professor, 

que excluiu profissionais de Ciências da Religião em prol de maior neutralidade em 

sala de aula; a segunda é a caracterização do ER como “tema transversal” nas quatro 

primeiras séries. Muito embora São Paulo seja um dos polos de formação em Ciências 

da Religião, esses profissionais não foram considerados aptos a ministrar o ER 

segundo as normas pedagógicas do Conselho Estadual de Educação, mesmo porque 

os cursos oferecidos não são de licenciatura.” (p.337-338). 

 

É interessante também citar que há divergências no enquadramento de cada legislação e 

seu ensino. A ação educativa (Amicus curiae número 6) da citada ADI 4439 demonstra pesquisa 

em que há estados com ensino confessional (RJ, ES, PA, BA, SP); interconfessional (MA, PE, 

PA, DF, SP, RN, PB, CE, AC) e supraconfessional (SC, AM, AP, RO, RR, MT, MS, GO, TO, 

AL, SE, MG, PR, RS, PI). Os dois primeiros critérios possuem entendimento semelhante aos 

dos pesquisadores da UNESCO, sendo a supraconfessionalidade40: 

[...] Já o ensino religioso denominado supraconfessional é fruto do conflito entre a 

confessionalidade e o Estado laico, a partir do qual o ensino religioso passa a ser 

proposto tomando como referência a noção de denominador comum entre os valores 

das diferentes religiões e crenças, ou ainda o ensino da história, antropologia, filosofia 

das religiões. (STF. ADI 4439) 

No relatório do Direito Humano à cultura no Brasil da ONU, conduzido por Farida 

Shaheed em novembro de 2010, essa relatora acentua que ao consultar expertos independentes, 

eles indicam que o ensino religioso em 11 estados (AL, AP, MG, MS, PA, PB, PR, RJ, RS e 

 

 

40 Petição de Amicus Curiae Ação Educativa, Conectas, ECOS, Cladem e Plataforma desca. 
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SC), é irregular no reconhecimento das religiões, em especial a de matriz africana, e do Estado 

laico de modo geral (ZYLBERSZTAJN, 2012, p.167). 

Sobre a discriminação da matriz religiosa africana, tem-se o relatório da Plataforma 

Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais – DHESCA, do 

ano de 2010, por Denise Carreira, indicando diversos problemas fáticos, desde a proibição da 

prática da capoeira em algumas escolas, até a oração do “Pai Nosso” nas escolas públicas 

fluminenses. 

Como recomendação, o Relatório propõe 12 etapas que resultariam no combate à 

intolerância religiosa: 1) Criação do Plano Nacional para o Enfretamento da Intolerância 

Religiosa ; 2) Implantação de Comissões de Intolerância Religiosa ou de instâncias similares 

em todos os estados brasileiros ; 3)Implementação efetiva do Plano Nacional das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana pelos sistemas educacionais; 4)Criação de 

protocolo para apresentação de denúncias; 5) Formação dos (das) profissionais e gestores de 

educação e conselheiros tutelares; 6) Fortalecimento das ouvidorias na área de educação ; 7) 

Fim do ensino religioso confessional em redes públicas de ensino de todo o País ; 8) Revogação 

do Acordo Brasil e Santa Sé; 9) Revisão do artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e estabelecimento de metas no novo Plano Nacional de Educação (2011-2020) ; 10) 

Proibição de matrícula automática; de que o ensino religioso componha a carga horária mínima 

nacional obrigatória da educação básica e de que seja assumido como conteúdo “transversal” 

às disciplinas; 11) Regulação, fiscalização e controle social da política de conveniamento dos 

órgãos públicos municipais, estaduais e federal de educação com organizações sociais 

confessionais ; 12) Proibição de compra de livros didáticos religiosos pelas redes públicas de 

ensino (CARREIRA, 2010, p.11-14). 

 
3.1.4. Diversidade cultural nos livros de ensino religioso 

Como já informado, serão expostos os resultados das análises de Lionço, Diniz e Carrião 

(2010) referentes à análise de obras para ensino religioso. Foram analisadas 25 obras de várias 

editoras41, compondo 2.741 páginas. Baseado na Convenção de Proteção e Promoção da 

Diversidade de Expressões Culturais da UNESCO (2005), foram estabelecidos três critérios de 

 

41 “As editoras seculares foram FTD, Ática, Saraiva, Moderna e Dimensão. Já as editoras religiosas foram Editora 

Scipione, Editora Vozes, Editora Paulus, Paulinas Editora, Editora Vida e Edições Loyola. Vale destacar que a 

fronteira entre editoras seculares e religiosas é tênue. Sabe-se que FTD pertence aos Irmãos Maristas, ao que a 

Editora Ática e a Editora Scipione formam a Abril Educação, líder no mercado de livros didáticos no setor privado. 

“(DINIZ; LIONÇO. 2010, p.65) 
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análise, resumidos em a) detectar argumentos etnocêntricos, b) diversidade religiosa nas obras, 

c) diversidade social nas obras (negros, indígenas, pessoas com deficiência etc). Cumpre 

ressaltar que assim como no tópico 3, dois pesquisadores independentes foram selecionados, 

tendo como referencial metodológico adotado “teoria fundamentada”, com base em análise 

qualitativa (DINIZ; LIONÇO. 2010, p.66). 

Como resultado, tem-se a esperada hegemonia das matrizes cristãs. Em termos 

quantitativos: cristãs com 65% de presença nos livros didáticas, orientais 12%, islâmicas 8%, 

judaicas 7%, espíritas 3%, afro-brasileiras 3%, indígenas 2% (DINIZ; LIONÇO. 2010, p.67). 

Em outras palavras, houve 609 aparições de religiões cristãs, enquanto apenas 30 de matriz 

afro-brasileira. 

A desigualdade só aumenta quando se verifica a frequência da imagem de líderes 

religiosos e seculares nos livros didáticos: Jesus aparece nos livros 81 vezes, Gandhi 21, Martin 

Luther King 11, Madre Teresa de Calcutá 9, Betinho 7, Dalai Lama 7, Papa 6, Allan Kardec/ 

Chico Xavier 5, Buda 5, Confúcio 4, Dom Hélder Câmara 4, Irmã Dulce 4, Martinho Lutero 4, 

Outros líderes negros 4, Henry Sobel 4, Maomé 3, Madre Paulina 3, Nelson Mandela 2, Chico 

Mendes 1, Irmã Dorothy 1, Líderes indígenas 1, Moisés 1, Salomão 1, totalizando 192 citações 

(DINIZ; LIONÇO. 2010, p.70). 

Em simples cálculos, percebe-se que Jesus foi citado 80 vezes a mais do que qualquer 

liderança indígena, 12 vezes a mais do que Dalai Lama (referência ao budismo), sete vezes a 

mais que Martin Luther King (referência às lideranças negras, conforme o critério de avaliação 

da diversidade social). Quanto a Gandhi, segunda liderança mais citada, foi referenciado “como 

líder político de resistência ao colonialismo inglês. ”, tendo como regra narrativa a ideia de que 

a Índia não possui diversidade religiosa (DINIZ; LIONÇO. 2010, p.71). Segundo George 

Chakkalakkal Yavier (2013), o hinduísmo é a religião predominante na Índia, com 80,5% (850 

milhões) de seguidores, e pode ser caracterizada como a união de crenças, tradições étnicas, estilos 

de vida e uma infinidade de deuses. Depois, vêm islamismo (13,8%), cristianismo (2,3%), sikhismo 

(1,9%), budismo e jainismo (1,5%). 

3.1.5 Livros de ensino religioso e a sexualidade 

 
A obra ainda aponta que, erroneamente, houve associação de Gandhi com a extensão 

“voto de castidade”, terminologia eminentemente católica (DINIZ; LIONÇO, 2010, p.72). No 

hinduísmo, o voto de castidade adquire a terminologia Brahmacharya (conduta de Brahma), 

que, em sistemas da ioga e no bramanismo em geral, é a abstinência sexual. Essa prática é 



56 
 

 

 

 

considerada purificadora e espiritualizante (NEWLYN, 2014), conforme imagem extraída do 

livro de Incontri e Bigheto (2007, apud DINIZ; LIONÇO, 2010, p. 72): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 
 

O assunto sexualidade possui contornos mal delimitados, principalmente se o 

conhecimento pelo docente deve se dar de forma leiga (laica) ou religiosa. A homossexualidade 

só foi abordada em uma obra, a citada no parágrafo anterior (INCONTRI; BIGHETO, 2007, 

v.4, p.156-157. apud DINIZ; LIONÇO, 2010, p. 73): 
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42 “Bebendo na fonte Hindu. Gandhi e a sexualidade. “Gandhi, o líder da não-violência, casou-se aos 13 anos de 

idade, conforme era o costume na Índia, e teve uma vida conjugal normal com a esposa. Teve filhos e gostava 

muito de Kasturbai, sua mulher. Mas, em comum acordo com ela, fez depois voto de castidade. Achava que quem 

controlasse seus impulsos sexuais teria força moral para qualquer ação: O mundo vai atrás de coisas de valor 

passageiro. Não tem tempo para as outras. Todavia, quando pensamos mais profundamente, torna-se claro que, no 

fim, contam apenas as coisas eternas (...). Uma delas é brahmacharya [castidade]. E o que é brahmacharya? É o 

modo de viver que nos leva a Brahma, à Deus. Inclui o pleno controle sobre o ato da reprodução. O controle deve 

ser exercitado sobre o pensamento, a palavra e a ação. Se o pensamento não está sujeito a controle, a palavra e 

ação não têm nenhum poder (...). Para aquele que está em grau de controlar o próprio pensamento, todo o resto se 

torna simples jogo de crianças. ” 

43 “A medicina tradicional, por sua vez, até pouco tempo, não via a homossexualidade como desvio moral, mas 

como doença física ou psicológica. Hoje em dia, é bastante comum uma postura diferente: alguns consideram a 

homossexualidade absolutamente normal. Há setores religiosos que também defendem isso. Essa nova maneira de 

encarar a questão nasceu da necessidade dos homossexuais de serem respeitados como seres humanos, com direitos 

como quaisquer outros, sem sofrerem perseguições e discriminações. Isso é muito justo. Alguns críticos, porém, 

afirmam que é problem ático declarar a homossexualidade como completamente normal. Primeiro, porque muitos 

homossexuais revelam conflitos profundos, o que mostra que eles mesmos não se aceitam como são. Segundo, 

porque se fosse normal então seria a regra. Anatomicamente, o homossexualismo não se revela natural, porque 

homem e mulher são complementares do ponto de vista físico. Psicologicamente, também, homens e mulheres se 
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São numerosas as expressões discriminatórias ao homossexualismo, “desvio moral”, 

“doença física ou psicológica”, “conflitos profundos”, “homossexualismo não se revela 

natural”, “gênero de maneira saudável” e o último questionamento “se isso se tornasse regra de 

conduta humana, como a humanidade se perpetuaria?”. Na página seguinte do mesmo livro, 

acentua que o casamento entre homossexuais não é praticado por nenhuma religião , “Por isso 

a sociedade de certa maneira não reconhece essa união como natural”, Cumpre ressaltar que as 

obras de ensino religioso são meios poderosos de semiótica para um jovem em formação de 

valores (ensino fundamental). 

3.1.6 Religião e ciência 

Outro conflito é entre o criacionismo e o evolucionismo. No primeiro, de maneira 

simplista, a narrativa bíblica demonstraria a origem da vida (especialmente a humana) e do 

universo, enquanto o segundo apoia-se principalmente na teoria do cientista inglês Charles 

Darwin. O autor defende a ideia de que, em razão da constante mudança dos seres vivos em 

consonância com o meio ambiente tem a seleção natural e a evolução. Outra teoria referenciada 

é a do Big Bang , de natureza cosmológica. Segundo o padre e cosmólogo, Georges Lemaitre, 

baseado na Teoria da Relatividade de Albert Einstein, houve grande explosão de um “átomo 

primordial”, expandindo o universo. 

A religião, contudo, é equiparada à ciência. Certamente não há campo de conhecimento 

superior ao outro, entretanto a essência de cada uma é totalmente diferente da outra. A religião 

representa a fé. A ciência não possui a veritae aeternae de Agostinho e sim verdades provisórias 

(conjecturas) passíveis de refutações, como anuncia a obra de Karl Popper (1980). Desse modo, 

negar ao estudante a existência de provas científicas, também se nega a própria ciência. Diniz 

e Lionço demonstram diversas passagens, a teoria do big bang como algo meramente abstrato 

sem comprovação alguma (INCONTRI; BIGHETO, 2007, v.2 apud DINIZ; LIONÇO, 2010, 

p. 77). A terra gira em torno do sol,  “apesar da percepção contrária” (CORREA; 

SCHNEIDERS, 2007 apud DINIZ;LIONÇO, 2010, p. 78), e, na figura abaixo, em que se nega 

qualquer menção de argumentos cientifícos à existência do fenômeno natural –vento. 

(CORREA; SCHNEIDERS, 2006, p.118 apud DINIZ;LIONÇO, 2010, p.78): 

 

 

 

 

 

 

completam, quando cada um vive seu gênero de maneira saudável. Terceiro, se isso se tornasse a regra de conduta 

humana, como a humanidade se perpetuaria? ” 
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Ainda sobre a temática, um exercício intitulado “No Dia-a-Dia”, que demonstra a pessoa 

adeptao da religião, tolerante com as opiniões divergentes. Aquele que crê no evolucionismo 

não desfruta da mesma sorte: 

Lucas acredita muito que a verdadeira sabedoria vem de Deus. 

-Não descobrimos aos poucos – diz o jovem a um de seus professores. 

Mas o professor acredita que Universo não foi criado por Deus e diz ao aluno: 

- Essa história de que o Universo foi criado por Deus é besteira! Ninguém criou o 

Universo e Deus é uma invenção do ser humano, 

Lucas gostaria de descobrir uma forma de convencer o seu professor. (INCONTRI; 

BIGHETO, 2007, v.1, p.41 apud DINIZ; LIONÇO, 2010, p.79) 

A terceira estratégia questionável sobre o desafio entre religião e ciência: demonstrar que 

até mesmo alguns cientistas possuem fé, dentre eles, Einstein é citado, “Para Einstein, esse 

sentimento religioso nos cientistas é o mesmo que existe nos religiosos. [...] Foi essa 

religiosidade que fez com que quisessem descobrir nem que fosse uma pequena parcela da 

poderosa inteligência de Deus no Universo” (INCONTRI; BIGHETTO, 2006, v.2, p20 apud 

DINIZ; LIONÇO, 2010, p.80). Há confusão ao estabelecer relação direta entre a crença pessoal 

do intelectual com as suas comprovações científicas. 

3.1.7 O etnocentrismo cristão, em especial a religião católica 

 
Há duas maneiras em que se manifesta o etnocentrismo cristão: a primeira é o silencio 

sobre a diversidade, sendo o tema ausente dos tópicos expostos. A outra é a manifesta 

dificuldade de os livros posicionarem-se sobre grandes matrizes religiosas - os indígenas, afro- 

brasileiros e evangélicos neopetencostais - também com a mesma dificuldade, posicionamento 

sobre os que não possuem religião, ateus e agnósticos. 

 

 

 

 

44 “Você já viu o vento? Claro que não! Mas pode ver o que vento faz. O mesmo acontece com a existência de 

Deus. Não vemos Deus por aí, mas acreditamos nele por tudo aquilo que criou para nós. ” 
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Referente aos indígenas, estes não possuem segundo as obras uma matriz religiosa 

específica, sendo descritas como ritos, mitos ou práticas curativas: não há lideranças indígenas. 

Desse modo, a diversidade cultural é resumida como o território sendo a Amazônia, o líder o 

pajé e as tradições são passadas de gerações em gerações. Nesse sentido (BRAGA;NARLOCH, 

2007,v.5, p.11 apud DINIZ;LIONÇO, 2010, p.82): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 

 
 

O falso sincretismo perfeito e igualitário entre as matrizes indígenas, africanas e cristãs 

também foi apontado nas obras, sendo que, da época da colonização, tem-se um salto histórico 

gigantesco, para a da vinda de imigrantes. Em relação a isso, tem-se as religiões de “alemães, 

japoneses, italianos, árabes”, sem especificar qual religião de fato. Nomes de líderes somente 

para missionários jesuítas (INCONTRI; BIGHETO. 2007, v.1, p.14 apud DINIZ; LIONÇO, 

2010, p. 83): 

46 

 

 

45 A pajelança, realizada na região Amazônica, é uma delas. O pajé é um misto de curandeiro, adivinho, sábio, 

médico e sacerdote. O conhecimento que o pajé possui é transmitido de pai para filho, pois desde cedo este deve 

aprender a lidar com os segredos da mata e a utilizá-los para o bem das pessoas, fazendo remédios com plantas e 

invocando a divindade no momento que esse remédio é dado para o doente. O pajé é um líder religioso que possui 

conhecimentos da religiosidade indígena, da tradição religiosa cristã e da tradição religiosa africana associados ao 

conhecimento sobre as plantas e a mata, e isso o torna capaz para fazer o bem para as pessoas de sua tribo. Esse 

conhecimento do pajé é transmitido oralmente. 

46 “Raízes religiosas do Brasil. Antes da chegada dos portugueses às terras onde hoje é o Brasil, aqui já estavam 

os índios, que tinham suas próprias crenças e rituais. Os portugueses trouxeram a religião católica com os 

missionários jesuítas, como os padres José de Anchieta e Manual da Nóbrega. Poucos depois, chegaram os negros, 
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Como demonstra o título do subtópico, o etnocentrismo não é apenas cristão, é cristão e 

católico. Conservadorismo, exploração e intolerância são características que advém de trechos 

dos movimentos neopentecostais. O trecho retirado de uma obra é autoexplicativo, quem são 

os críticos, não há fomento a uma cultura de discriminação? 

Em cada esquina, ergue-se uma igreja de orientação neo-pentecostal. Segundo os 

seus críticos, o dinheiro que vem do povo (em geral as pessoas mais pobres deixam 

boa parte do seu salário ali) sustenta fartamente o crescimento da igreja e propicia o 

enriquecimento dos líderes e a manutenção de emissoras de rádio e TV 

(INCONTRI;BIGHETO, 2006 apud DINIZ; LIONÇO, 2010, p.84). 

A intolerância à diversidade está mais ainda nos livros de ensino que expuseram as 

pessoas sem religião. Não há neutralidade no texto, munidos de uma síntese excessivamente 

simplista da filosofia de Friedrich Nietzsche, inclusive associando-a com o nazismo, 

demonstrado pela imagem de dois prisioneiros em campos de concentração nazistas no quadro 

explicativo. Não há relação alguma entre o movimento nacional-socialista alemão da extrema 

direita após a Primeira Guerra Mundial entre os sem religião, dentre eles o filósofo citado que 

veio a falecer décadas antes do regime de Adolf Hitler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

47 

 

 

 

trazidos da África como escravos, também com todos os seus costumes e crenças, muito variados de um grupo 

para o outro. Anos mais tarde, aportaram aqui os imigrantes (alemães, japoneses, italianos, árabes, etc.), e vários 

desses grupos trouxeram outras formas de religião e outras igrejas.” 
47 “Quem matou Deus? É claro que para quem acredita em Deus – a maioria da humanidade – Ele é eterno: existia 

antes do mundo e existirá para sempre. Mas, nos últimos dois séculos, houve uma corrente de pensadores (alguns 

ateus, outros cristãos) que anunciaram a morte de Deus. Como começou tudo isso? E como está, agora, o mundo 

diante dessa afirmação? Ela tem algum sentindo? Há duas maneiras de interpretar essa questão. A primeira é dos 

ateus. Quem começou toda essa história foi realmente um ateu, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que no 

século XIX declarou a morte de Deus. Ele fez essa declaração (e outros fizeram também) e até hoje muitos 

acreditam nela. Para o ateísmo, porém, não há aí grande contradição: se o ser humano criou Deus, pode depois 

matá-lo. O que significa tudo isso? Algumas perguntas que podemos fazer: que direito têm uns poucos intelectuais 

e filósofos de matar a fé de milhões de pessoas? Que autoridade têm eles de querer tirar Deus de nossa mente e de 
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3.2 Pluralismo religioso sob a óptica de John Rawls e Jurgen Habermas 

 
Este subtópico procura abordar um dos elementos mais polêmicos da sociedade, por ser 

diretamente ligado à ideia da moral e do subjetivismo, que é a religião. Questiona-se se é 

possível uma sociedade democrática deliberar sobre temas que visam ao bem de todos, acerca 

de uma ética religiosa e subjetivista. Será que ignorar o aspecto religioso incorreria em erro, 

pois se considerariam apenas os fatores da laicidade e da secularização? A dissertação conclui 

pela adequação de um discurso com neutralidade religiosa, fato que não ocorre no atual Brasil, 

seguem as exposições. 

No ano de 2016, com a instauração do processo contra a então presidente Dilma Rouseff 

(impeachment), a confusão entre religião e Estado infelizmente encontrou diversos exemplos 

práticos na arena brasileira. Em nossa contagem, Deus foi citado 62 vezes48 no domingo da 

votação (quase 10% da casa), etapa inicial pela Câmara dos Deputados, no dia 17 de abril de 

2016.49
 

 

50 

 

 

 

 

nosso coração, se Deus foi vivido e experimentado por tantos santos e heróis, mártires e profetas, muitos dos quais 

deram a vida para mostrar ao mundo. ” 

 

48 Há uma margem de erro de aproximadamente 5% (para mais ou para menos), concernente à referida 

informação, o site congresso em foco, registrou 59 vezes, no blog de Fernando Rodrigues do portal de notícias 

UOL, registrou 66 vezes e o Portal G1 da globo.com, registrou 58 menções. 
49 Em números: Deus 63, Família 151, “Pela família”44; “meu filho” 22; golpe 141; pedaladas fiscais 13; “minha 

esposa” 18; “crime de responsabilidade” 62. 
50 O gráfico preenche automaticamente os 100% das nove justificativas mencionadas, não exaurindo os 100% das 

motivações de votos. Portanto, apenas ilustrativo e não base quantitativa de análise estatística. 

VOTAÇÃO IMPEACHMENT 
"minha esposa" Netos 

crime de 3% 4% 

responsabilidade 
12% 

Deus 

12% 

Pedaladas fiscais 

3% 

Família 

28% 

Golpe 

26% 

"Meu filho" 

4% 

"Pela minha 
Família" 
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É interessante citar alguns votos de parlamentares que, sem correlação alguma com o 

objeto da votação (crime de responsabilidade), citam o elemento divino em sua motivação para 

votar, fato esse destacado na própria sessão pelos deputados Margarida Salomão (PT- MG), 

Luiz Sérgio (PT-RJ), Patrus Ananias (PT – MG). 

Primeiramente, o coordenador da Bancada da Assembleia de Deus na Câmara, Ronaldo 

Fonseca (Bloco/PROS-DF), demonstrou sua apreensão com os conflitos no Oriente Médio: 

“Sem medo de ter esperança e com a convicção de que a Constituição Federal ampara essa 

sessão. Pela paz em Jerusalém, eu voto sim. ” (BRASIL,2016, p.171). 

Marco Feliciano (PSC-SP) propõe outro significado para a nomenclatura do PT: “Com a 

ajuda de Deus, pela minha família, pelo povo brasileiro, pelos evangélicos da Nação toda, pelos 

meninos do MBL, pelo Vem Pra Rua Brasil — dizendo que o Olavo tem razão, Sr. Presidente, 

dizendo “tchau” para essa querida e para o PT, Partido das Trevas —, eu voto “sim” ao 

impeachment, Sr. Presidente! ” (BRASIL, 2016, p. 199) 

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSC-SP), demonstra implicitamente a fusão entre o 

conservadorismo evangélico e militar: “Pelo povo de São Paulo nas ruas, com o espírito dos 

revolucionários de 1932; em respeito aos 59 milhões de votos contra o Estatuto do 

Desarmamento, em 2005; pelos militares de 1964, hoje e sempre; pelas polícias e, em nome de 

Deus e da família brasileira, é “sim”. E Lula e Dilma na cadeia. ” (BRASIL, 2016, p.187) 

O deputado Paulo Freire (Bloco/ PR – SP) recorre à misericórdia divina (BRASIL, 2016, 

p.198), que assim, como o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, votam a favor do 

impeachment, com a frase “Que Deus tenha misericórdia desta nação”. (BRASIL, 2016, p.227). 

O pastor Eurico (PHS-PE, contradiz explicitamente a laicidade da Constituição ao afirmar: 

Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor! Em defesa da vida, da família, da moral, dos bons 

costumes, contra a corrupção e não desistindo do Brasil, meu voto é “sim”. (BRASIL, 

2016, p. 309). 

Cumpre ressaltar que, apesar da minoria, Deus também foi citado em votos contrários. 

Como exemplo tem-se a Deputada Rejane Dias (PT-PI) que reconhece orar para Deus para 

abençoar a nação (BRASIL, 2016, p.249). Nesse mesmo sentido posiciona-se Damião Feliciano 

(PDT – PB) rogando a Deus pelo futuro da Paraíba e do Brasil (BRASIL,2016, p.296). 

As justificativas em Deus foram em sua maioria esmagadora, acompanhadas pelo voto a 

favor do impeachment. María Martin, colunista do jornal El país, foi coerente ao concluir que 

“Após quase cinco horas de votação, Deus e os netos dos deputados derrubaram a presidenta 

do Brasil.” (MARTIN, 2016). 
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Isso também é reflexo da fortíssima bancada evangélica na Câmara dos Deputados, que 

possui 197 parlamentares de ideologia conservadora. Cumpre ressaltar que o citado setor possui 

aliança direta com a “bancada da bala”51. Segue o gráfico do sítio virtual Congresso em Foco 

(2016): 

 

 
 

Surge, então, a necessidade de analisar a religião na esfera pública política, cuja presença 

e persistência representam grande desafio intelectual de inclusão. O que se procura analisar é a 

ideia de razão pública e proviso exposta em Rawls e a tradução cooperativa de conteúdos 

religiosos de Jürgen Habermas, quanto ao problema de inclusão social dos cidadãos crentes na 

esfera de debate político. 

3.2.1 Religião e Pluralismo Jurídico em Rawls 

Rawls (2000, p.92) em sua obra Liberalismo Político, afirma que uma sociedade 

democrática é formada por agentes racionais e razoáveis, que são unidades de responsabilidade 

na vida política e social. Vale frisar que são noções distintos que atingem diferentes campos da 

moral. O razoável é uma noção pública e o racional parte de uma ideia intrínseca. Apesar das 

diferenças, são conexas, ou seja, nem o racional pode ficar sem o razoável e vice-versa, pois, 

para ter uma sociedade razoável, há de ser ter pessoas racionais. 

 

 

 

 

 

 

51 
Nesse sentindo vale transcrever a declaração do capitão Augusto (PR- SP) em entrevista para a revista EXAME 

(http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/biblia-boi-e-bala-um-raio-x-das-bancadas-da-camara): “As frentes de 

segurança pública e a evangélica correm juntas aqui. Nós temos os mesmos valores. A gente se ajuda realmente, 

não integramos [a frente evangélica, da qual Augusto também faz parte] apenas com o nome, para constar, mas 

para efetivamente ajudar em todos os projetos que eles estão apoiando’, reconhece o PM. Ele rechaça a ideia de 

os pontos que unem os dois grupos sejam de um conservadorismo extremista. ‘Preservamos a questão da família, 

da moral, da ética, da honestidade. Não tem como ser radical nesses valores – ou você tem, ou você não tem. Ou 

você é honesto, é um cidadão de bem, ou você não é.” 

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/biblia-boi-e-bala-um-raio-x-das-bancadas-da-camara
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Assinala que a sociedade democrática deve ser regida pelas razões públicas, as quais 

observam o bem comum, que são características de um povo democrático. Segundo o autor 

(2000,p.263): 

Razão pública é a razão dos cidadãos iguais que, enquanto corpo coletivo, exercem 

um poder político final e coercitivo uns sobre os outros ao promulgar leis e emendar 

sua constituição. O primeiro problema é que os limites impostos pela razão pública 

não se aplicam a todas as questões políticas, mas apenas àquelas que envolvem o que 

podemos chamar de "elementos constitucionais essenciais" e questões de justiça. Isto 

significa que somente valores políticos devem resolver questões fundamentais tais: 

quem tem direito ao voto, ou que religiões devem ser toleradas(grifo nosso) [...] 

Infere-se que a razão pública delibera sobre elementos religiosos no Estado. Tais 

elementos, como igrejas, são considerados como razões não públicas, precisamente uma parte 

vital da cultura de fundo (RAWLS,2000, p.264). Nesse ponto, surge grande desafio na teoria 

ralwsiana, como pessoas dotadas de culturas de fundo podem deliberar sobre razões públicas 

de maneira neutra? Afinal o ideal da razão pública requer "que os cidadãos apelem somente 

para uma concepção pública de justiça e não para a verdade como um todo, como a veem”. 

(RAWLS,2000, p.265). 

A razão pública tem como consequência a justiça, revestida de caráter político e não 

metafísico, como um sistema de cooperação social (sistema equitativo) independentemente de 

qualquer doutrina religiosa ou filosófica aplicada. Interessante é citar que a justiça, segundo 

Rawls (2001,p.183), é pautada pelas liberdades básicas da pessoa: 

[...] A garantia do justo valor das liberdades políticas está incluída no primeiro 

princípio de justiça porque ela é essencial para se estabelecer uma justa legislação e 

também para se assegurar que o processo político equitativo definido pela constituição 

seja acessível a cada um, com base numa relativa igualdade. A ideia é incorporar na 

estrutura básica da sociedade um procedimento político eficaz, que reflita nessa 

estrutura a representação equitativa das pessoas efetivada pela posição original. É a 

justiça (fairness) desse procedimento, garantida pelo justo valor das liberdades 

políticas e pelo segundo princípio de justiça (incluindo o princípio da diferença), que 

responde à questão de saber por que as liberdades básicas não são simplesmente 

formais. 

Ao classificar como política, Rawls contrapõe-se às críticas sobre a obra Teoria da Justiça 

em seu formato original, que não distinguia claramente entre a concepção política e a doutrina 

abrangente. Esta última possuía concepção de Filosofia e também moral sobre o domínio 

político(ARAUJO,2009), o que se mostra incoerente com a ideia de pluralismo razoável52. 

 

 

 

52Sobre o conceito de pluralismo razoável: "[...] o fato de que uma pluralidade de doutrinas abrangentes razoáveis 

e conflitantes, religiosas, filosóficas e morais, é o resultado normal da sua cultura de instituições livres", isto é, o 

pluralismo razoável faz parte da cultura política de sociedades democráticas constitucionais, bem ordenadas" 

RAWLS. O direito dos povos. p. 173-174. 
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Relativamente a religião e o pluralismo razoável, o desafio está na cooperação entre o 

fundamentalismo religioso e o secularismo (RAWLS,1997). Sobre os dois opostos cabe 

fornecer breve substrato teórico, oferecendo este questionamento: a secularização é um 

fenômeno social. Acredita-se que, com a Modernidade e o consequente avanço nas áreas 

cientificas, houve o declínio da religião, pois os fenômenos explicados por monopólio católico 

como de origem divina ou mística, passaram a adotar viés analítico da ciência. Diz-se 

monopólio porque, como exemplo, o Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística- IBGE, em 1872, antes da Primeira República, a população católica era de 99,7%, 

em 1970 de 91,8%, em 2000 de 73,6% e em 2010 de 64,4%. (IBGE,2010). Verifica-se que a 

secularização é de fato um fenômeno inegavelmente crescente. 

O fundamentalismo religioso a seu termo, é uma terminologia de origem estadounidense, 

dos protestantes do século XX, que consiste no estrito cumprimento de ações pautadas nas 

interpretações dogmáticas, portanto inquestionáveis ou indubitáveis de uma religião, em que se 

interpretam as situações cotidianas com suporte nos fundamentos das máximas religiosas; 

consequentemente, há contraposição direta aos valores da sociedade ocidental moderna e ao 

secularismo. Sobre o fundamentalismo, surge o seguinte questionamento por John Rawls(2001, 

p.196): 

Como é possível para os que sustentam doutrinas religiosas, alguns baseados na 

autoridade religiosas, a Igreja ou a Bíblia, por exemplo, assumir ao mesmo tempo uma 

concepção política razoável que sustente um regime democrático constitucional 

razoável? Essas doutrinas ainda podem ser compatíveis, pelas razões certas, com uma 

concepção política liberal? 

 

O autor, pautado pela defesa das liberdades, não descarta a necessidade da cultura de 

fundo religiosa, possível graças ao consenso sobreposto (overlapping consensus), que assegura 

a convivência entre as religiões. Referido fenômeno opera a redução do conflito entre os 

valores, intrinsecamente ligados à noção de crença. Desse modo, o consenso poderia se 

estabelecer em torno de igualdade política e igualdade de oportunidades. (RAWLS, 2000, p.06) 

Buscando solucionar o questionamento, o autor invoca o princípio da legitimidade liberal, 

ao informar que os cidadãos devem ouvir outros e que esses argumentos sejam racionais e 

razoáveis, até porque é de saber geral, daqueles que vivem em sociedade, a pluralidade de 

culturas de fundo, a não criação de razão pública pautando-se por motivos subjetivos, tais como 

religiosos, que nunca deixarão de ser particulares, e que, afinal, não seriam razões e, sim, 

recursos teóricos ou meios de persuasão. Em outras palavras, Rawls (2001, p.267) explica: 

Enquanto razoáveis e racionais, e sabendo-se que endossam uma grande diversidade 

de doutrinas religiosas e filosóficas razoáveis, os cidadãos devem estar dispostos a 
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explicar a base de suas ações uns para os outros em termos que cada qual 

razoavelmente espere que outros possam aceitar, por serem coerentes com a liberdade 

e igualdade dos cidadãos. Procurar satisfazer essa condição é uma das tarefas que esse 

ideal de política democrática exige de nós. Entender como se portar enquanto cidadão 

democrático inclui entender um ideal de razão pública. 

Desde que a concepção seja política e não um mero argumento retórico de valores, isso 

se dá por meio da cláusula (proviso) que consiste em traduzir as razões não públicas decorrentes 

para razões públicas. Ou seja, consiste na tradução dos argumentos morais, filosóficos e 

religiosos utilizados no processo de justificação normativa, para a linguagem do político, 

igualmente acessível a todos os cidadãos (ARAUJO, 2009). 

Sobre o proviso e as doutrinas abrangentes, Rawls (1997) assevera: 
 

Citizens' mutual knowledge of one another's religious and nonreligious doctrines 

expressed in the wide view of public political culture recognizes that the roots of 

democratic citizens' allegiance to their political conceptions lie in their respective 

comprehensive doctrines, both religious and non-religious. In the way, citizens' 

allegiance to the democratic ideal of public reason is strengthened for the right 

reasons. We may think of the reasonable comprehensive doctrines that support 

society's reasonable political conceptions as those conceptions' vital social basis, 

giving them enduring strength and vigor. When these doctrines accept the proviso and 

only then come into political debate, the commitment to constitutional democracy in 

publicly manifested.53
 

É reconhecida a dificuldade da ideia de tradução, visto serem ideais extremamente 

subjetivos; afinal, razões não públicas podem vir a ser constituídas por argumentos que a 

maquiariam, como o bem social, mas, em análise mais acurada (e talvez tarde demais), 

verificar-se-ia que não passara de argumento retórico. Desse modo, surge o questionamento: 

será que os líderes religiosos, que ocupam vagas no Legislativo ou Executivo, conseguem 

separar sua base religiosa e os interesses do grupo social que provavelmente o elegeu (fiéis), 

representado por pretextos não públicos, dos interesses que realmente interessam ao bem da 

sociedade como um todo? (Razões públicas). 

3.2.2 Religião e Pluralismo de Habermas 

Habermas afirmava que a chave para uma teoria crítica de sucesso não era a sobreposição 

de uma ideologia sobre a outra, como, por exemplo, entre o naturalismo e o fundamentalismo, 

e sim uma teoria discursiva (Dikurs-theorie) capaz de estabelecer uma correlação entre os 

 

53 Em tradução livre: " O conhecimento mútuo pelos cidadãos de suas doutrinas religiosas e não-religiosas 

expressas na visão ampla da cultura política pública reconhece que as raízes do compromisso democrático dos 

cidadãos com suas concepções políticas repousam nas suas respectivas doutrinas abrangentes, religiosas e não- 

religiosas. Assim, o compromisso dos cidadãos com o ideal democrático da razão pública é fortalecido pelas 

razões corretas. Podemos pensar nas doutrinas abrangentes razoáveis que sustentam concepções políticas 

razoáveis de sociedade como a base social vital dessas concepções, conferindo-lhes força e vigor duradouros. 

Quando essas doutrinas aceitam o proviso e só entram no debate político, o comprometimento com a democracia 

constitucional é publicamente manifestado". 
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aspectos sistêmicos de uma sociedade, seja de cunho cultural, social ou interpessoal. O autor 

ensina (1997, p. 8-9): 

Na visão de uma teoria política que trabalha com fundamentos normativos e com 

condições de funcionamento de Estados de direito democráticos, tal oposição deixa 

transparecer além disso, uma cumplicidade secreta: quando nenhuma das duas 

tendências que caminham em sentido contrário está disposta à autorreflexão, suas 

respectivas polarizações das margens de mundo,colocam em risco, cada uma a sua 

maneira, a coesão da comunidade política.Uma cultura política que – em questões de 

pesquisa de embriões humanos, do aborto ou do tratamento de pacientes que se 

encontram em coma – se polariza de modo irreconciliável, fixando-se na antinomia 

‘secular/religioso’ que coloca em xeque o common sense dos cidadãos, mesmo dos 

que residem numa das mais antigas democracias. O etos do cidadão liberal exige, de 

ambos os lados, a certificação reflexiva de que existem limites, tanto para a fé como 

para o saber. 

Vale frisar que, para o autor, as duas tendências do texto são, justamente o naturalismo 

advindo do iluminismo, e sua fé nas ciências e na religião. O aspecto mais interessante do 

pensamento transcrito é de que a autorreflexão é necessidade e não esforço racional, pois se 

uma comunidade política deixa de ser coesa, não há faculdades e sim sobrevivência. 

Habermas procurou evitar as teorias reducionistas do ateísmo que esvaziam qualquer 

possibilidade do discurso religioso, e por outro lado evitar o radicalismo naturalmente 

proveniente do fundamentalismo. (OLIVEIRA,2009). Nesse ponto, pode-se afirmar que há uma 

congruência de entendimento com Rawls. 

A chave desse consenso está na secularização das doutrinas cristãs. Habermas (2007) 

reconhece, assim como Hegel e Carl Schmitt, que a sociedade está pautada por valores 

religiosos secularizados. Para o entendimento de maneira acurada da ideia habersiana faz-se 

necessária breve exposição dos que a influenciaram. 

Alguns autores como Carl Schmitt alertam a noção de que o Direito Constitucional se 

alimenta dos conceitos teológicos secularizados, Schmitt (2008, p.63) também alerta que a 

influência cristã-judaica é perigosa: "los diversos pueblos nunca se pondrán de acuerdoen una 

ley única , y por eso el efectodel monoteísmo judeo-cristiano sobre la vida política sólo puede 

ser destructivo”. Em outras palavras, a influência religiosa monoteísta citada é reconhecida 

como elemento intrínseco à formação política, porém um elemento destrutivo. 

Hegel também analisa a relação entre religião e Estado em diversos textos, como 

"Enciclopédia de las ciências filosóficas" (2005 p.573 - 576): 

[...]Consecuentemente la religión católica ha sido alabada de manera tan elocuente y 

se la alaba todavia como la única que assegura la solidez de los gobiernos;[...]Sólo 

cabe considerarlo como estupidez de los tiempos modernos pensar en transmutar un 

sistema de eticidad corrompida, su constitución y legislación, sin cambiar la religión; 

es estúpido crer haber llevado a cabo una revolución sin reforma, creer que con la 

vieja religión y sus cosas santas pueda tener paz y armonía interna una organización 

política opuesta a ellas, y creer que valiéndose de garantías extrínsecas (p.e. las 
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llamadas cámaras y el poder a ellas entregado de determinar el presupuesto, cfr. § 544 

N) se podrán estabilizar las leyes. Sólo se considerará como ayuda para una situación 

de emergencia querer separar de la religión los derechos y las leyes cuando se es 

impotente para sumer- gir seenlas profundidades del espíritu religioso y elevarlo a su 

propia verdad. Aquellas garantias son como ‘rodrigonespodridospara oponerse a las 

conciencias de los sujetos que deben aplicar las leyes, bajo las cuales, por cierto, se 

encuentran las garantías. Es ésta más bien la contradicción suprema y la más profana, 

querer vincular la conciencia religiosa a la legislación mundana y querer someterla a 

ella, cuando para esta conciencia religiosa las leyes mundanas son algo no santo.54
 

Hegel tenta alertar para a impossibilidade de um sistema de eticidade novo com as bases 

principiológicas velhas, advindas da doutrina cristão-judaica. Esse sistema ético por bases 

religiosas repousa na ideia de a religião possuir um caráter dual: na esfera individual é o ápice 

da razão (NOVELLI,2008) e, por outro lado, que a religião pode escravizar, porque caso os 

juristas a usem, revestirão com caráter religioso (dogmático, indubitável) aquilo que não é santo 

- as leis - ensejando uma eticidade corrompida. 

No texto "Princípios da Filosofia do Direito" o Filósofo ataca o aspecto de que a religião 

pode ser, em virtude do campo de superstição, fruto de escravidão do ser humano e 

principalmente de seus aspectos racionais.55
 

Habermas conclui o pensamento em sua introdução de "Entre o naturalismo e a 

religião"(2008, p.11): 

Nessa contenda defendo a tese hegeliana, segundo a qual, as grandes religiões 

constituem parte integrante da própria história da razão. Já que o pensamento pós- 

metafisico não poderia chegar a uma compreensão adequada de si mesmo caso não 

incluísse na própria genealogia as tradições metafísicas e religiosas. De acordo com 

tal premissa, seria irracional colocar de lado essas tradições "fortes" por considerá-las 

um resíduo arcaico, tal "desleixo" significaria a impossibilidade de qualquer tentativa 

de explicação do nexo interno que liga essas tradições às formas modernas de 

pensamento. Até o presente, as tradições religiosas conseguiram articular a 

consciência daquilo que falta. Elas mantêm viva a sensibilidade para o que falhou. 

 

54Em tradução livre: “consequentemente a religião católica tem sido elogiada de maneira tão eloquente como a 

única que assegurou a solidez dos governos. [...] Apenas cabe como considerar estupidez dos tempos modernos 

pensar em transmutar um sistema de eticidade corrompida, sua constituição e legislação sem trocar a religião; é 

estúpido acreditar que há de ser ter acabado uma revolução sem reforma, crer que com a velha religião e suas 

coisas santas possa haver paz e harmonia interna de uma organização interna de uma organização política oposta 

a elas e acreditar que valendo de garantias extrínsecas (as chamadas câmaras e do poder à elas conferido de 

determinar o pressuposto) se poderão estabilizar as leis. Somente poderá ser considerado como ajuda em uma 

situação de emergência querer separar a religião dos direitos e das leis quando se é impotente para imergir nas 

profundidades do espírito religioso e elevar-lo à sua própria verdade. Aquelas garantias são podres para se 

oporem às consciências dos sujeitos que devem aplicar as leis, por meio das quais, de certo se encontram as 

garantias. Essa é a contradição suprema e mais profana, querer vincular a consciência religiosa com a legislação 

mundana e querer submeter a ela, quando para esta consciência religiosa as leis mundanas são algo não-santo. ” 
55 

Especificamente no trecho: ” Assim como se considerava irrisório abafar todo o ressentimento contra a tirania 

porque o oprimido encontraria consolo na religião, assim é preciso não esquecer que a religião pode assumir 

formas tais que conduzem à mais dura escravidão nas cadeias de superstição e à degração do homem abaixo do 

animal (...) é preciso não falar da religião em geral, e de que, em muitas vezes , é necessário ganhar forças para 

lutar contra ela , em alguns dos seus aspectos e para defender os direitos da razão e consciência de si. HEGEL. 

Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do Direito. p.232, § 270,1997. 
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Elas preservam na memória dimensões de nosso convívio pessoal e social, nas quais 

os progressos da racionalização social e cultural provocaram danos irreparáveis. 

(Grifamos) 

Nesse aspecto, Habermas diferencia-se de Rawls, pois, para aquele as relações entre 

religião, sujeito e Estado são tão intrínsecas e profundas que não é possível separar as razões 

como públicas e não públicas, e, consequentemente, propor à pessoa o exercício intelectual do 

proviso, como previa o autor estadunidense. O Filósofo alemão ao fazer crítica sobre a 

separação ralwsiana, acentua que em algumas situações vitais para a evolução de uma sociedade 

a religião teve papel fundamental. Exemplo de fácil visualização é o da influência de Martin 

Luther King na sociedade dos Estados Unidos. (HABERMAS, 2008, p. 135) 

Ainda sobre a teoria de Rawls, Jürgen assinala que a obrigatoriedade dos cidadãos de 

apresentar uns aos outros argumentos políticos (no sentido de razão pública), enseja um 

problema, porque somente argumentos seculares seriam plausíveis, afinal o Estado é secular : 

"[...]os cidadãos crentes são obrigados a estabelecer, entre suas convicções religiosas e 

seculares, uma espécie de 'equilíbrio' ético e teológico(theo-etical equilibrium)".(HABERMAS, 

2008, p. 143). O Estado secular e laico não "[...]pode saber de antemão se a proibição de tais 

manifestações não estaria privando a sociedade de recursos importantes, para a criação de 

sentido." (HABERMAS, 2008, p.148) 

No Estado Brasileiro o Estado é laico, consoante previsto no Art. 19, inciso I, da 

Constituição Brasileira de 1988: 

Art.19 É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 

funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou 

aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. 

Como já abordado no início da dissertação, nas línguas de origem Anglo Saxônica, estado 

laico é secular, porém o fenômeno da laicidade em Terrae brasilis é diferente da secularização. 

Laicidade ou Estado Laico é um fenômeno eminentemente político, ou seja, a postura não vem 

da religião ou da sociedade como a secularização, em outras palavras: secularização é um 

fenômeno social, enquanto laicidade é político. (RAQUENTAT, 2008) Para o devido 

entendimento das teorias de Rawls e Habermas porém, a ideia de secularização englobará tanto 

o aspecto social quanto o político. Oei3018 

Embora o Filósofo alemão defenda maior tolerância aos cidadãos crentes, ele vê a 

necessidade de uma adaptação, por meio da religião, de uma sociedade que cada vez mais é 

secularizada. Conforme raciocínio exposto anteriormente, o fenômeno da secularização é 

crescente e inevitável. Essa adaptação se dá por meio da tradução, que, diferente do proviso de 
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Rawls, não compete somente ao crente em uma pré-separação do religioso para o político, e 

sim, o crente poderá se expor do seu modo, havendo cooperação pelos demais, sejam religiosos 

ou não. Dessa maneira obter-se-ia resultado mais democrático e menos sobrecarregado à pessoa 

religiosa. (HABERMAS, 2008, p.150) 

Habermas, em sua outra obra "Dialética da secularização - sobre a razão e a religião" 

(2004) juntamente com Joseph Ratzinger, papa resignatário da igreja católica, Bento XVI, 

cuidam, na parte intitulada "Secularização como processo de aprendizagem mútuo" da relação 

entre o pluralismo da secularização e religião, lembram que, assim como houve influência direta 

entre o cristianismo e a metafísica grega, começou a prevalecer um justo reconhecimento da 

funcionalidade social oferecida pelas religiões. 

A questão ainda é mais aprofundada quando Habermas reflete sobre como deveriam se 

relacionar os cidadãos religiosos e seculares, ao qual o autor (2007, p.53) reafirma que a religião 

deve ser respeitada: "a neutralidade ideológica do poder do Estado que garante as mesmas 

liberdades éticas a todos os cidadãos é incompatível com a generalização política de uma visão 

de mundo secularizada". 

O autor alemão defende veementemente o princípio da liberdade religiosa, como a chave 

da equidade em uma sociedade democrática. Caso não seguido, a liberdade e a tolerância 

configurar-se- tirania ou sobreposição da maioria. Nesse sentido, Habermas (2008, p.295) 

leciona: 

A liberdade de religião constitui uma prova para a neutralidade do Estado. 

Frequentemente ela é ameaçada pelo predomínio de uma cultura da maioria que abusa 

de seu poder de definição, adquirido na história, para determinar, de acordo com suas 

próprias medidas, o que pode valorar, na sociedade pluralista, como a cultura política 

obrigatória em geral. Tal fusão, quando não solucionada, pode levar a uma 

substancialização furtiva da compressão de uma constituição é, não obstante, 

essencialmente procedimental. A substância moral dos princípios da constituição é 

assegurada por procedimentos que devem sua força legitimadora à imparcialidade e à 

consideração equitativa de interesses: e perder tal força quando certas idéias de uma 

eticidade substancial se imiscuem na interpretação e na prática das prescrições 

formais. E neste caso, é possível que o mandamento da neutralidade venha a ser ferido, 

seja pelo lado religioso, seja pelo lado laico. 

A liberdade religiosa é considerada como direito humano por seu caráter universalizante, 

pois é incorporada ao ser humano pelo simples fato de sua existência. Há diversas previsões 

expressas em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. (SILVA NETO, 2013, 

p.90). 

A chave para a justiça em uma sociedade democrática é a tolerância, tolerância no sentido 

de que a pessoa tem que ter a liberdade de crença respeitada, seja ela positiva ou negativa (não 

crer em nada), e essa mesma pessoa tem a obrigação de respeitar a dos demais. A asserção 



71 
 

 

 

 

parece simples e óbvia, o que de fato não é, principalmente quando a crença subjetiva e o bem 

da sociedade entram em conflito, e esse foi o fato que estudaram os dois autores, John Rawls e 

Jürgen Habermas. 

Cada qual denotou perspectiva diferente e ao mesmo tempo semelhante. Diferente, no 

sentido de que Rawls defendia a impossibilidade de a religião constituir parte da razão pública, 

defendendo como traduzida (proviso). Habermas reconhecia tal impossibilidade, mas 

acreditava que a religião no discurso político seria de grande valia, pois contém valores morais 

à boa convivência da sociedade. 

Porém a semelhança entre os citados autores é maior, pois ambos defendiam a tolerância 

exposta e a importância do pluralismo jurídico, há que se ter em mente que a sociedade é 

secularizada e deve manter-se assim, pois só uma Sociedade neutra religiosamente é capaz de 

assegurar a liberdade de crença, cumpre ressaltar que no Brasil a terminologia empregada é a 

do Estado laico. 

Quanto ao problema da religião na esfera política, esta dissertação converge na ideia de 

ambos os autores de que, malgrado a importância da religião, é necessário esforço racional e 

razoável para que ela não atinja a esfera política. Religiões são formadas por dogmas e dogmas 

são inquestionáveis e indubitáveis, fornecendo ao agente político óptica por demais subjetivista 

e impositiva acerca da temática política. Verifica-se, com facilidade, o fenômeno em casos de 

discussão sobre o aborto, pena de morte, reprodução assistida, dentre outras matérias. 

Portanto, faz-se necessária a tradutibilidade, seja ela por cooperação entre os crentes e 

não crentes como preconiza Habermas, ou da pessoa em traduzir sua razão não pública em 

pública, conforme leciona Rawls. 

3.3 Feriados religiosos no Estado laico brasileiro 

 
Há manifesto paradoxo no fato de o Brasil, na qualidade de Estado laico (desde sua 

primeira República), possuir diversos feriados religiosos. É uma afronta à Constituição Federal 

de 1988 e ao princípio da liberdade religiosa. Afinal, não é possível a instituição de descansos 

comemorativos para todas as religiões. Por exemplo, há religiões como o Islamismo, que possui 

feriado por 30 dias seguidos - o Ramadan. 

Dos feriados com caráter religioso em âmbito nacional, tem-se: Dia de Finados (2 de 

novembro), Paixão de Cristo (ou sexta-feira santa, antes do domingo de Páscoa), Corpus Christi 

(60 dias após a Páscoa) e o Natal (25 de dezembro). Ainda sobre a temática, o feriado religioso 

que merece maior destaque é o dia 12 de outubro, pois, criado pela Lei 6.802 homenageia a 

Nossa Senhora Aparecida, considerada pela religião católica como a padroeira do Brasil. O 
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feriado tem como origem a vinda em 1980 do líder da igreja católica (Papa João Paulo II). O 

consagrou a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida do Norte (SP), onde 

está depositada a imagem da santa (BRASIL, 2012). 

Vale destacar o fato de que o Art. 1º da citada Lei 6.802 converge com entendimento do 

Líder católico mencionado, tornando a padroeira de apenas uma religião, como a padroeira do 

Estado brasileiro: "Art. 1º: É declarado feriado nacional o dia 12 de outubro, para culto público 

e oficial a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil (grifamos)". Ora, faz-se necessário o 

mínimo de esforço interpretativo para constatar a inconstitucionalidade do referido dispositivo 

normativo. 

Se não bastassem os diversos feriados nacionais mencionados, a Lei. 9093, de 12 de 

Setembro de 1995, possibilita em seu Art.2º " São feriados religiosos os dias de guarda, 

declarados em lei municipal, de acordo com a tradição local e em número não superior a quatro, 

neste incluída a Sexta- Feira da Paixão." Como exemplo será citado o local do presente encontro 

cientifico, a capital do Estado do Ceará, Fortaleza, na gestão do prefeito Juraci Magalhães. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A 

SEGUINTE LEI: 

Art. 1º - Ficam considerados feriados religiosos no Município de Fortaleza, para fins 

do que dispõe a Lei Federal nº 9.903, de 12 de Setembro de 1995, as seguintes datas: 

a) feriados fixos: 19 de Março, Dia de São José, e 15 de Agosto, dedicado à Nossa 

Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza; 

b) feriados móveis: sexta-feira santa e Corpus Christi. 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as 

disposições em contrário, especialmente a Lei nº 3.347, de 07 de Março de 1967. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 09 de dezembro de 

2003. (FORTALEZA, 2003) 

Em simples somatório, verificam-se sete feriados religiosos (cinco nacionais e dois 

municipais) na Capital cearense, que devem ser observados pelos seus habitantes. Cumpre frisar 

que todos são de tradição católica. Será que a citada religião cristã ainda corresponde à 

totalidade absoluta de fiéis e portanto refletiria a supremacia popular? 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística há manifesto decrescimento da 

hegemonia católica. Em 1970, a população era composta de 99,7% por católicos (englobando 

todas as subdivisões do catolicismo). Em 2010, esse número caiu para 64,6%, tendo como as 

dez maiores religiões do Brasil: 1) Católica, 123.972.524 (64,6%); 2) Evangélica,  42.275.440 

(22,2%);  3)   Espírita,   3.848.876  (2%);  4)   Testemunhas  de  Jeová,   1.393.208  (0,7%); 5) 

Umbanda, 407.331 (0,2%); 6) Budismo, 243.966 (0,13%); 7) Candomblé, 167.363 (0,09%); 8) 

Novas  religiões  orientais  155.951  (0,08%);  9)  Judaísmo  107.329  (0,06%);  10) Tradições 

Esotéricas, 74.013 (0,04%). (IBGE,2010). 
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No mesmo viés de entendimento, a Fundação Getúlio Vargas - FGV informa que, em 

2009, houve a redução de católicos, 74% (2000 a 2003) para 68,43% (2009), tendo como 

consequência o crescimento em 13,13% da população evangélica (17,88% para 20,23%), cresce 

também o número de pessoas sem religião (5,13% para 6,72% em sete anos).56 (FGV, 2009). 

Nesse ponto, é evidente a dicotomia entre o plano normativo e o fático, pois, uma religião 

que atualmente detém aproximadamente 65% fiéis tem exclusividade sobre a previsão legal de 

feriados religiosos, como fica, pois, a situação das inúmeras outras religiões, ateus e agnósticos 

em solo brasileiro? Os fiéis de outras religiões devem submeter-se à consagração dos feriados 

católicos, cingindo-se à suspensão comercial e pública? Afinal, se a esfera pública é laica (por 

pertencer a um Estado laico) deveria cultuar uma padroeira da religião católica? 

Restando a análise do custo econômico, interessante é citar a nota técnica do FIRJAN - 

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (GONÇALVES. 

MASCARENHAS,2013) informando que países como a China, em 2008, que reformou seu 

calendário com três feriados a menos que o Brasil. Portugal, também em 2011, eliminou quatro 

feriados, sendo dois religiosos. Referido estudo concluiu que, em 2012, as perdas em território 

brasileiro podiam chegar à 44,9 bilhões de reais, o que corresponde a 4,4% do Produto Interno 

Bruto industrial. Em âmbito estadual, por exemplo, no estado do Ceará, houve idêntica perda 

porcentual (4,4%), 757 milhões de reais em prejuízo estimados.57
 

O instituto, ora citado, em estudo no ano de 2015 (FIRJAN,2015) com a mesma 

temática, alerta para o crescimento do prejuízo em decorrência da quantidade de feriados no 

Estado Brasileiro. No corrente ano, há o prejuízo pelas indústrias brasileiras de 64,6 bilhões de 

reais. Em âmbito estadual, também há um crescimento prejudicial, o Ceará, como exemplo, em 

2014, teve prejuízo de 796 milhões de reais em Produto Interno Bruto (CIDADE 

MARKETING, 2014).58
 

Gonçalves e Mascarenhas (2013) oferecem duas possíveis soluções a respeito da 

temática. O primeiro posicionamento é a eliminação de todo e qualquer feriado religioso, 

restando apenas as datas comemorativas, porém sem força de feriado estatal. Haveria uma 

 

 

 

56 O Ceará é o segundo estado mais católico do Brasil, ficando atrás apenas do Piauí. 
57 Cumpre ressaltar que o prejuízo estimado é em relação a todos os feriados. Não só os de cunho religioso. 
58 É reconhecido o fato que os estudos do FIRJAN podem ser tendenciosos, pois não consideram o montante 

acrescentado à receita, durante compras realizadas no período e as variações do mercado econômico; porém, nada 

prejudica a constatação de que os feriados (consequentemente os religiosos) enseja consideráveis prejuízos 

econômicos. 
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espécie de "Dia Nacional da Liberdade Religiosa e de Crença". Assim, de acordo com sua 

crença a pessoa usufruiria sem a interferência estatal. 

Outro entendimento é o da Doutrina Espanhola, pois, há um reconhecimento estatal as 

datas comemorativas de todas as religiões. Seria uma espécie de feriado mitigado. Quanto à 

compensação da jornada de trabalho; Há divergências caso necessária ou não. Sendo necessária, 

não haveria prejuízo para nenhuma parcela da população, inclusive o empregador não teria que 

arcar com o custo de dia não produzido. Também se não houver necessidade, somente em casos 

de feriados prolongados (em comparação com as demais religiões), o empregado arcaria com a 

compensação trabalhista. 

Certamente a segunda opção é teoricamente mais atraente, mas desde já, reconhecemos 

a difícil aplicação prática, dada a quantidade de trabalhadores e respectiva fiscalização por parte 

dos órgãos se tais acordos compensatórios seriam adequados ou não. A primeira opção se 

mostra, portanto, a mais convidativa, certamente solucionaria dois grandes problemas 

decorrentes da quantidade exacerbada de feriados religiosos: o custo econômico e a 

sobreposição de religião da maioria em detrimento da suposição das demais. 

 
4 Análise entre a pessoa e o Estado: pelo asseguramento da liberdade religiosa 

 
4.1. Transfusão de sangue testemunha de jeová em menores de idade 

 
Dentre as possibilidades fáticas advindas entre o direito à vida e a liberdade religiosa, este 

tópico adota como objetivo específico o caso da transfusão de sangue em menores de idade 

testemunhas de Jeová. Vale ressaltar que esta religião não é a única a estabelecer proibições. 

Senão todas, a maioria delas possui dogmas, portanto, inquestionáveis por natureza. A 

Medicina e os diplomas legais, entretanto, não possuem religião, vindo a confrontar-se 

diretamente ao entendimento das testemunhas de Jeová. 

 

Visando a uma análise coerente, fez-se uso da técnica de ponderação de interesses, 

verificando os direitos conflitantes em tela e os argumentos jurídicos e também morais 

favoráveis ou contrapostos ao objeto, bem como a observância dos princípios constitucionais. 

 

Também foi realizado estudo comparativo de sete países além do Brasil - Portugal, 

Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Austrália, Equador e Canadá - tendo como prerrogativa 

posicionamento global acerca da temática. Por fim, após exposição dos tópicos frente 
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mencionados, almeja-nos oferecer propostas satisfatórias de solução para a problemática e, 

consequentemente, contribuir para o respectivo aprofundamento científico. 

 

4.1.2 O direito à vida 

O Artigo 5º caput da Constituição Federal assegura a todos aos brasileiros e estrangeiros 

residentes no Brasil o direito à vida. Segundo Moraes (1998, p.87), "O direito à vida é o mais 

fundamental de todos os direitos, pois o seu asseguramento impõe-se, já que se constitui um 

pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos". 

Conforme o mesmo doutrinador, o direito à vida possui dupla acepção, a primeira das 

quais relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de se ter vida digna quanto à 

subsistência, o que inclui direito a alimentação, vestuário, assistência médico-odontológica, 

educação, cultura lazer e demais condições vitais. 

Silva (2005, p.197) leciona que a vida é "a fonte primária de todos os bens jurídicos", 

integrando-se de elementos materiais (físicos e psíquicos) e imateriais (espirituais). No 

conteúdo do direito à vida se envolvem o direito à dignidade da pessoa humana, o direito à 

privacidade, o direito à integridade físico-corporal, o direito à integridade moral e 

especialmente o direito à existência. 

Para Canotilho (1993, p.526), o direito à vida é um direito subjetivo de defesa, porque, 

diferentemente do direito à escola, a pessoa não precisa de prestações pelo Estado (criação de 

universidades ou criação de institutos superiores), pois ele pode retirar e defender seu direito 

baseado em norma constitucional. Para o doutrinador português o direito à vida possui dupla 

acepção: 

Quando a Constituição consagra, no art.24º, o direito à vida poder-se-á dizer que: 
1) O indivíduo tem o direito perante o Estado a não ser morto por este (proibição da 

pena de morte legal); O Estado tem a obrigação de se abster de atentar contra a vida 

do indivíduo 

2) O indivíduo tem o direito à vida perante os outros indivíduos; estes devem abster- 

se de praticar actos (activos ou omissivos) que atentem contra a vida de alguém. 

(CANOTILHO, 1993, p. 533) 

 
4.1.3 O direito à vida da criança e do adolescente 

 
O direito à vida da criança e do adolescente é previsto no Art. 227 da Constituição 

Brasileira de 1988, coadunando com a noção já exposta no Art.5º do mesmo diploma legal: 

Art.227.É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
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de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão (grifamos). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 7º, prevê: 

 
A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. (grifo 

nosso) 

Nesse sentido, vale expor a Resolução nº41, de 13 de outubro de 1995, do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança, relativo aos direitos da criança e do adolescente 

hospitalizados (BRASIL, 1995), dando conta, além do direito à vida, de outros correlatos ou 

não, mas que são de alçada importância para o desenvolvimento do menor. Vejamos: 

 
1. O Direito à proteção, à vida e à saúde, com absoluta prioridade e sem qualquer 

forma de discriminação.2. Direito a ser hospitalizado quando for necessário ao seu 

tratamento, sem distinção de classe social, condição econômica, raça ou crença 

religiosa.3. Direito a não ser ou permanecer hospitalizado desnecessariamente por 

qualquer razão alheia ao melhor tratamento de sua enfermidade.4. Direito a ser 

acompanhado por sua mãe, pai ou responsável, durante todo o período de sua 

hospitalização, bem como receber visitas.5. Direito a não ser separado de sua mãe ao 

nascer.6. Direito a receber aleitamento materno sem restrições.7. Direito a não sentir 

dor, quando existam meios para evitá-la.8. Direito a ter conhecimento adequado de 

sua enfermidade, dos cuidados terapêuticos e diagnósticos a serem utilizados, do 

prognóstico, respeitando sua fase cognitiva, além de receber amparo psicológico, 

quando se fizer necessário.9. Direito de desfrutar de alguma forma de recreação, 

programas de educação para a saúde, acompanhamento do “curriculum” escolar, 

durante sua permanência hospitalar.10. Direito a que seus pais ou responsável 

participem efetivamente do seu diagnóstico, tratamento e prognóstico, recebendo 

informações sobre os procedimentos a que será submetido.11. Direito a receber apoio 

espiritual e religioso conforme prática de sua família.12. Direito a não ser objeto de 

ensaio clínico, provas diagnósticas e terapêuticas, sem o consentimento informado de 

seus pais ou responsáveis e o seu próprio, quando tiver discernimento para tal.13. 

Direito de receber todos os recursos terapêuticos disponíveis para a sua cura, 

reabilitação e/ou prevenção secundária e terciária.14. Direito à proteção contra 

qualquer forma de discriminação, negligência ou maus tratos.15. Direito ao respeito 

à sua integridade física, psíquica e moral.16. Direito à preservação de uma imagem, 

identidade, autonomia de valores, dos espaços e objetos pessoais.17. Direito a não ser 

utilizado pelos meios de comunicação, sem a expressa vontade de seus pais ou 

responsáveis, ou a sua própria vontade, resguardando-se a ética.18. Direito à 

confidência dos seus dados clínicos, bem como Direito a tomar conhecimento dos 

mesmos, arquivados na Instituição, pelo prazo estipulado em lei.19. Direito a ter seus 

direitos Constitucionais e os contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

respeitados pelos hospitais integralmente.20. Direito a ter uma morte digna, junto a 

seus familiares, quando esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis. 

 

Verifica-se a prioridade absoluta do tratamento da criança e adolescente em proteção à 

vida, devendo ser esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis para a cura. Pode-se 

inferir que, conforme a legislação mencionada, uma ponderação o direito à vida da criança e do 

adolescente tem maior importância em detrimento dos demais direitos conflitantes. 

4.1.4 Liberdade religiosa da criança e adolescente 
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A liberdade religiosa do menor de idade é prevista no Art. 14.3 da convenção dos direitos 

da criança, adotada pela Assembleia das Nações Unidas em 1989 e ratificada pelo Brasil em 

24.9.1990, tendo como teor: 

A liberdade de professar a própria religião ou as próprias crenças estará sujeita, 

unicamente, às limitações prescritas pela lei e necessárias para proteger a segurança, 

a ordem, a moral, a saúde pública ou os direitos e liberdades fundamentais dos demais. 

(BRASIL, 1990). 

Na Constituição Brasileira de 1998, , artigo 227, há previsão para o menor de idade a 

liberdade como um todo. No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), tal liberdade dá-se 

de modo específico no Artigo 16, dentre eles a crença e o culto religioso: 

Art. 16. Direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 

I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 

restrições legais;II - opinião e de expressão;III - crença e culto religioso; IV - brincar 

praticar esportes e divertir-se;V - participar da vida familiar e comunitária, sem 

discriminações;VI - participar da vida política na forma da lei;VII - buscar refúgio, 

auxílio e orientação".(grifo nosso) 

 

Silva destaca que a liberdade de crença e de culto da criança e do adolescente é 

estritamente conexa com a de sua família. Terceiros ou instituições não podem impor crenças 

e cultos às crianças e adolescentes, mas não se pode recusar o direito dos pais em orientar os 

filhos religiosamente pelo poder familiar. Conforme o Art.227 da Constituição Brasileira de 

1988 o ato de educar a criança e o adolescente constitui dever, sendo facultativo, conforme o 

mesmo diploma legal em seu Art.210 § 1º, o ensino religioso nos horários normais das escolas 

públicas de ensino fundamental (SILVA, 2002, p. 207). 

 

4.1.5 Transfusão de sangue em crianças e adolescentes testemunhas de jeová 

A religião Testemunha de Jeová surgiu, no fim do XIX, por um pequeno grupo de 

estudantes da Bíblia perto de Pittsburg, no Estado de Pensilvânia, Estados Unidos. Baseado em 

estudo sistemático da Bíblia, o grupo começou a publicar suas conclusões em revista até hoje 

publicada pela religião denominada "A sentinela anunciando o reino de Jeová". Um estudante 

em especial tomou a dianteira nas publicações da época. Era um homem chamado Charles 

Russel, considerado fundador da organização de testemunhas de Jeová (TESTEMUNHAS DE 

JEOVÁ). De acordo com o senso de 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), existiam 1.393.208 Testemunhas de Jeová no Brasil. 

Muito se discute sobre a possibilidade de recusa destes sobre a transfusão de sangue. 

Certamente, a temática adquire maior polêmica quando o paciente é menor de idade, pois sua 

decisão (pessoal) não é levada em consideração dada sua incapacidade absoluta até os 16 anos 
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e incapacidade relativa dos 16 aos 18 anos, levando ao debate entre seus representantes legais 

e o corpo médico do hospital que o assiste. 

A matéria foi discutida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em agosto de 

2014. O caso analisado pelos ministros Maria Thereza de Assis Moura e Sebastião Reis Junior 

envolve o falecimento da adolescente Juliana Bonfim da Silva, de 13 anos (ESTADAO, 2014). 

Seus genitores o internaram em um hospital de uma cidade de São Paulo com fortes dores, 

sendo posteriormente diagnosticada com uma doença genética incurável denominada “anemia 

falciforme”, que consiste na obstrução dos vasos sanguíneos, tendo como única solução viável 

a transferência sanguínea (GOMES, 2015). 

Os adeptos da citada crença religiosa acreditam que se tornariam “impuros” ao receberem 

referido tratamento médico, interpretação advinda de sua obra dogmática principal, a Bíblia. 

Dentre as diversas passagens, cumpre citar como exemplo: 

Gênesis9:3-5 

Todo animal movente que está vivo pode servir-vos de alimento. Como no caso da 

vegetação verde, deveras vos dou tudo. Somente a carne com a sua alma — seu sangue 

— não deveis comer. 

Levítico7:26, 27 

E não deveis comer nenhum sangue em qualquer dos lugares em que morardes, quer 

seja de ave quer de animal. Toda alma que comer qualquer sangue, esta alma terá de 

ser decepada do seu povo. 

Levítico17:10, 11 

Quanto a qualquer homem da casa de Israel ou algum residente forasteiro que reside 

no vosso meio, que comer qualquer espécie de sangue, eu certamente porei minha face 

contra a alma que comer o sangue, e deveras o deceparei dentre seu povo. Pois a alma 

da carne está no sangue, e eu mesmo o pus para vós sobre o altar para fazer expiação 

pelas  vossas  almas,  porque  é  o  sangue  que  faz  expiação  pela  alma  [nele]. 

Atos dos Apóstolos 15:19, 20 

Por isso, a minha decisão é não afligir a esses das nações, que se voltam para Deus, 

mas escrever-lhes que se abstenham das coisas poluídas por ídolos, e da fornicação, e 

do estrangulado, e do sangue. 

 

De fácil interpretação, percebe-se que a ingestão do sangue é ato de censura máxima, haja 

vista a sanção ser a morte por decepação. No caso prático (em tela) ocorrido no litoral paulista, 

não houve interpretação diversa pelos pais da adolescente, optando pela não transfusão 

sanguínea, resultando no seu óbito. 

Os ministros do STJ decidiram que houve ato de negligência médica, que mesmo sem 

consentimento dos genitores, os profissionais deveriam ter sido pautados pelo código de ética 

médica, que expressa: 
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“É vedado ao médico: 

 

“Art. 31. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir 

livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso 

de iminente risco de morte. 

 

“Art.  32.  Deixar  de usar todos  os  meios  disponíveis  de diagnóstico e tratamento, 

cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente” 

 

Há diversas decisões judiciais que priorizam o direito à vida em detrimento do direito de 

liberdade religiosa, porém a matéria não possui entendimento pacífico. Diversos pontos acerca 

do período após a transfusão concedida valem de reflexão como, por exemplo, o retorno da 

criança ao seu meio social. Será ela excluída por ter sido sujeita ao referido tratamento? Como 

se darão as consequências psicológicas advindas desse conflito de valores? As Testemunhas de 

Jeová continuariam a procurar assistência médica para seus filhos, sabendo que eles poderiam 

vir a ser “contaminados”? Percebe-se que as consequências advindas, seja pelo consentimento 

do Superior Tribunal de Justiça pelo direito à vida, seja do direito de se recusar ao referido 

tratamento, impõe maior complexidade do que a escolha entre a vida ou morte, 

Desse modo surgem alguns questionamentos, dentre os quais cumpre citar o da Revista 

de Bioética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (GOLDIM, 2015): 

A Constituição Brasileira de 1988 propõe a liberdade de crença para todo cidadão. 

Quando a situação envolve menores de idade ou outros pacientes tidos como 

incapazes, como por exemplo, uma pessoa acidentada inconsciente, a questão ganha 

outras conotações, pois o papel de proteger o paciente, apesar da vontade expressa de 

seus responsáveis legais pode ser ampliado. A questão que pode ser levantada no caso 

de adolescentes é até que ponto eles não podem ser equiparados, desde o ponto de 

vista estritamente moral, aos adultos, quanto a sua opção religiosa. O Estatuto da 

Criança e do Adolescente, em seu artigo 17, lhes dá o direito de exercerem sua 

liberdade de culto, garantindo igualmente o respeito a esta manifestação. Este mesmo 

Estatuto permite que, em caso de adoção, o menor com doze ou mais anos possa 

também se manifestar. Por que este consentimento também não pode ser ampliado 

para esta questão? Muitas vezes as equipes de saúde solicitam à Procuradoria da 

Infância e Adolescência que busque autorização judicial para a realização do 

procedimento, através da suspensão temporária do pátrio poder. 

Ainda contra a linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Celso Ribeiro de 

Bastos (2014) defende a posição de que o responsável por decidir sobre a transfusão sanguínea 

seria exclusivamente o poder familiar, e que, as medidas liminares concedidas na Justiça para 

os hospitais procederem à transfusão de sangue são de caráter satisfativo, pois elas concederiam 

direito irreversível, que seria o da transfusão. 

Em pesquisa de campo realizada no dia  28 de janeiro de 2015, na Reunião das 

Testemunhas de Jeová, localizada na Rua Pedro de Vasconcelos, 2000, Bairro dos Noivos, 

Município de Teresina, Estado do Piauí, foi informado pelo ancião (líder religioso) do local, 

http://www.bioetica.ufrgs.br/estcrad.htm
http://www.bioetica.ufrgs.br/estcrad.htm
http://www.bioetica.ufrgs.br/conscria.htm
http://www.bioetica.ufrgs.br/consent.htm
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que toda pessoa da religião possui um cartão de identificação denominado “Diretrizes 

Antecipadas Relativas à Tratamento de Saúde e Outorga de Procuração”, no qual há expressa 

recusa à transfusão de sangue. Informou, também, que há diversos tratamentos alternativos 

disponíveis, dentre os quais cumpre citar o da Eritropoetina,59: 

É um Hormônio Glicoprotéico produzido naturalmente nos seres humanos e nos 

animais pelos rins e fígado, a função da Eritropoetina é principalmente de regular a 

eritropoiese, nome que se dá a produção de células vermelhas do sangue, hemácias. 

Há outros tipos de tratamentos alternativos, como a redução do limiar mínimo de 

hemoglobinas para a transfusão, o incremento pré-operatório do teor de hemoglobina no 

sangue, a cauterização de vasos auxiliares durante a cirurgia, a aclimatação adequada do centro 

cirúrgico que diminua o volume circulatório na região a ser operada, o posicionamento do 

paciente durante o procedimento com vistas a não pressionar as veias no local, o 

reaproveitamento do sangue depreendido, mediante aparelhamento adequado, dentre 

outras.(BARBOSA, MOURA, FILARD, 2010) 

O cartão de identificação sob o prisma legal é plenamente válido. Constitui declaração 

formal feita pelas Testemunhas de Jeová sob as condicionantes de agente capaz, objeto lícito e 

forma prescrita ou defesa em lei, nos termos do artigo 104 do Código Civil. Nos cartões que a 

criança ou adolescente portam a condição de capacidade do agente é observada sempre com o 

apoio de o poder familiar; também não há o que se falar em objeto ilícito (MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO PARANÁ, 2011). 

Dada às razões supramencionadas, restam claro três posicionamentos: 1) o direito da vida 

sempre como possuidor de peso maior do que o direito da liberdade religiosa. Em sopesamento, 

é interessante citar trecho do acórdão julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, apelação 

n.0072694-07.1999.8.26.0000 (SERAFIM, VIEIRA, 2014): 

Não se pode negar, todavia, que os vários direitos previstos no incisos do art.5 da 

Constituição Federal ostentam uma certa gradação em relação a outro direito, este 

estabelecido no caput do referido artigo: o direito à vida. Assim, se com base em 

sólido entendimento médico- científico, ainda que divergências existam a respeito, 

para a preservação daquele direito seja necessária a realização de terapias que 

envolvam transfusão de sangue, mesmo que atinjam a crença religiosa do paciente, 

estas terão de ser ministradas, pois o direito à vida antecede o direito à liberdade 

religiosa. 

 

 

 

 

 

 
 

59Sobre eritropoietina. Disponível emwww.eritropoetina.com.br. Acesso em 28 de Janeiro de 2015. 

http://www.eritropoetina.com.br/
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2) a criança ou adolescente, caso esteja em plenas condições de discernimento, optar pela 

transfusão ou não; e 3) O direito dos pais, como responsáveis pelo menor, expressarem sua 

decisão. 

Desde já, é reconhecida a dificuldade em expressar um viés mais adequado de solução 

que o outro pois, todos implicam diversas consequências positivas e negativas, conforme já 

exposto, sendo ambos absolutos. Ou se abre mão da vida em detrimento da liberdade religiosa, 

ou vice-versa. 

Buscando interpretação contundente, este trabalho adota a técnica interpretativa da 

ponderação, como maior expoente Robert Alexy. Para o autor, a norma jurídica é composta por 

princípios e regras, pois ambos dizem o que deve ser. Estes compõem normas deontológicas, 

como regras da valoração e o valor propriamente dito são normas axiológicas (ALEXY, 2008, 

p.151). 

 

Princípios e regras, também, são diferentes entre si. Princípios, pelo grau de generalidade 

alto são razões prima facie (ou mandamentos de otimização) e regras são razões definitivas. 

Em outras palavras, princípios exigem que algo seja realizado na medida do possível dentre das 

possibilidades jurídicas e fáticas possíveis. Regras exigem que seja feito exatamente aquilo que 

elas ordenam (ALEXY, 2008, p.104). 

 

Feitas estas considerações iniciais, será dado enfoque à colisão de princípios, visto que, 

no caso concreto em análise, verifica-se colisão principiológica e não regrativa. Faz-se 

necessária portanto, abordagem no que tange à ponderação principiológica. A ponderação, para 

Alexy seria solucionada pelo sopesamento entre princípios, em que, diante de caso concreto se 

verifica o princípio que adquiriu maior importância (ou peso) mediante o outro. No Brasil, 

pode-se dizer que Sarmento também defende o sopesamento: 

 
No imaginário social, a ideia de ponderação sempre esteve visceralmente ligada à 
noção de justiça. Basta lembrar que o tradicional símbolo da justiça é uma deusa, com 

os olhos vendados, carregando uma balança, através da qual ela pode pesar e comparar 

- ponderar, em suma - direitos, argumentos e interesses. (SARMENTO, 2002). 

 

Alexy menciona em sua concepção a máxima do sopesamento baseado nos casos do 

Tribunal Constitucional Alemão: "Quanto maior for o grau de não-satisfação ou de afetação de 

um principio, tanto maior terá que ser a importância da satisfação do outro." (ALEXY, 2008, 

p.157) Ainda sobre uma máxima da ponderação, Sarmento leciona: 
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O julgador deve buscar um ponto de equilíbrio entre os interesses em jogo, que atenda 

aos seguintes imperativos: a) restrição a cada um dos interesses deve ser idônea para 

garantir a sobrevivência do outro; b) tal restrição deve ser a menor possível para a 

proteção do interesse contraposto e c) o benefíciologrado com a restrição a um 

interesse tem de compensar o grau de sacrifício imposto ao interesse antogônico. 

Além disso, a ponderação deve sempre se orientar no sentido da proteção e promoção 

da dignidade da pessoa humana, que condensa e sintetiza os valores fundamentais que 

esteiam a ordem constitucional vigente (2002,p.134) 

 

Buscando aplicabilidade em situação fática, parece-nos mais acertado o entendimento que 

o Superior Tribunal de Justiça concebeu ao proceder com o tratamento de sangue. Vale frisar 

que, conforme já exposto, o Art.31 do Código de Ética Médica prevê que todas as proposições 

dos pacientes para tratamentos alternativos terão prevalência, salvo em caso de iminente perigo 

de vida. 

Tal noção coaduna com o Art. 146. I do Código Penal, segundo o qual é ilegal constranger 

alguém, no entanto, não se compreende na disposição do artigo a “intervenção médica ou 

cirúrgica, sem consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por 

iminente perigo de morte”. 

As Testemunhas de Jeová todavia, questionam a existência de uma emergência que 

realmente ameace a vida (BARBOSA, MOURA, FILARD, 2010). Apesar de haver tal 

questionamento, percebe-se que a alternativa de transfusão sanguínea é a última, não prejudica 

a propositura dos diversos tratamentos alternativos propostos pelas Testemunhas de Jeová, 

conforme o Código de Ética, apesar da citada religião, como já exposto, dispor de uma rede 

internacional de atendimento ao médico e diversos tratamentos alternativos. 

É bem provável que, caso ocorra emergência médica em local de acesso difícil dada a 

realidade do sistema de saúde brasileiro, em especial em locais inóspitos (caso haja algum posto 

de atendimento), nessas situações, resta clara a alternativa entre a transfusão de sangue ou a 

morte. Nesse sentido Barros (apud FABBRO) coaduna: “ [...] a ausência do Estado é fator 

opressivamente limitador da autonomia do paciente que pode estar absolutamente informado e 

apto a decidir mas no entanto, vê-se impedido de fazê-lo pela falta física do 

tratamento.”(FABBRO, 2009, p. 7-12) 

Outro ponto a ser destacado, que as decisões que permitem o paciente não se utilizarem 

da transfusão sanguínea dizer respeito a maiores de idade, como no Rio de Janeiro em uma 

adulta de 21 anos (FOLHA DE SÃO PAULO, 2010) e no Rio Grande do sul, vale citar: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO.TESTEMUNHA DE JEOVÁ. TRANSFUSÃO DE SANGUE. 

DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE CRENÇA E DIGNIDADE DA 
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PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA. OPÇÃO POR TRATAMENTO MÉDICO 

QUE PRESERVA A DIGNIDADE DA RECORRENTE. A DECISÃO 

RECORRIDA DEFERIU A REALIZAÇÃO DE TRANSFUSÃO SANGUÍNEA 

CONTRA A VONTADE EXPRESSA DA AGRAVANTE, A FIM DE 

PRESERVAR-LHE A VIDA. A POSTULANTE É PESSOA CAPAZ, ESTÁ 

LUCIDA E DESDE O PRIMEIRO MOMENTO EM QUE BUSCOU 

ATENDIMENTO MÉDICO DISPÔS, EXPRESSAMENTE, A RESPEITO DE SUA 

DISCORDANCIA COM TRATAMENTOS QUE VIOLEM SUAS CONVICÇOES 

RELIGIOSAS, ESPECIALMENTE A TRANSFUSÃO DE SANGUE, 

IMPOSSIBILIDADE DE SER A RECORRENTE SUBMETIDA A TRATAMENTO 

MÉDICO COM O QUAL NÃO CONCORDA E QUE PARA SER PROCEDIDO 

NECESSITA DO USO DE FORÇA POLICIAL. TRATAMENTO MÉDICO QUE 

EMBORA PRETENDA A PRESERVAÇÃO DA VIDA, DELA RETIRA A 

DIGNIDADE PROVENIENTE DA CRENÇA RELIGIOSA, PODENDO TORNAR 

A EXISTÊNCIA RESTANTE SEM SENTIDO. LIVRE ARBÍTRIO. 

INEXISTÊNCIA DO DIREITO ESTATAL DE “SALVAR A PESSOA DELA 

PRÓPRIA”, QUANDO SUA ESCOLHA NÃO IMPLICA VIOLAÇÃO DE 

DIREITOS SOCIAIS OU DE TERCEIROS. PROTEÇÃO DO DIREITO DE 

ESCOLHA, DIREITO CALCADO NA PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE PARA 

QUE A AGRAVANTE SOMENTE SEJA SUBMETIDA A TRATAMENTO 

MÉDICO COMPATÍVEL COM SUAS CRENÇAS RELIGIOSAS. AGRAVO 

PROVIDO. (RIO GRANDE DO SUL , 2010) 

Portanto, seriam os pais que poderiam decidir sobre a vida ou morte do filho, visto que 

dificilmente uma criança ou adolescente teria conhecimento pessoal sobre o dogma que segue, 

ou decidir uma questão de tamanha profundidade pautada em sua crença? Outro 

questionamento oportuno seria o de que caso a saúde do menor encontre-se em perigo o poder 

familiar também não encontraria limite decisório? 

Não são raras as pessoas que nascem conforme a religião dos genitores, por tradição 

familiar. Mudando sua crença e convicções pessoais, ao longo de sua existência. Como 

exemplo, o criador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo. Teve origem católica, 

passagem pela umbanda, e associou-se à extinta igreja Nova Vida. Curiosamente, anos depois, 

publicou a obra “Orixás, caboclos & guias. Deuses ou demônios” em que denuncia manobras 

satânicas pelo candomblé (SILVA,2007). Portanto, todo ser humano, inclusive os próprios 

formadores de crenças, podem vir a mudar, no decorrer de sua existência, seu viés intrínseco 

de religião. 

4.1.6 Transfusão de sangue em menores de idade testemunha de jeová - outros países 

4.1.6.1 Portugal 

Segundo o Código Penal Português, há diferença de tratamento entre menor e maior de 

16 anos. Tal diferença também inclui de maneira específica, a liberdade religiosa, na lei de 

liberdade religiosa 16/2001, conforme transcrito: 

Código Pena 1995 Artigo 38- Consentimento 
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1 - Além dos casos especialmente previstos na lei, o consentimento exclui a ilicitude do facto 

quando se referir a interesses jurídicos livremente disponíveis e o facto não ofender os bons 

costumes. 

2 - O consentimento pode ser expresso por qualquer meio que traduza uma vontade séria, livre 

e esclarecida do titular do interesse juridicamente protegido, e pode ser livremente revogado 

até à execução do facto. 

3 - O consentimento só é eficaz se for prestado por quem tiver mais de 16 anos e possuir 

o discernimento necessário para avaliar o seu sentido e alcance no momento em que o 

presta. 

4 - Se o consentimento não for conhecido do agente, este é punível com a pena aplicável à 

tentativa. (grifamos) (PORTUGAL, 1995) 

 
 

Lei da liberdade religiosa n. 16 de 2001 

Art.11 Educação religiosa dos menores 

1 - Os pais têm o direito de educação dos filhos em coerência com as próprias convicções 
em matéria religiosa, no respeito da integridade moral e física dos filhos e sem prejuízo da 

saúde destes. 

2 - Os menores, a partir dos 16 anos de idade, têm o direito de realizar por si as escolhas 

relativas a liberdade de consciência, de religião e de culto. (PORTUGAL, 2001) 

Em análise dos dispositivos mencionados, percebe-se que a pessoa acima de 16 anos com 

discernimento pode optar pela recusa de transfusão de sangue. No caso do menor de 16 anos, 

percebe-se clara limitação do poder familiar em relação à liberdade religiosa: “no respeito da 

integridade moral e física dos filhos e sem prejuízo da saúde destes.” 

Nesse mesmo sentido, pronuncia-se o Conselho Nacional de Ética para Ciências da Vida 

em seu parecer número 46 (CNEVC, 2005), onde afirma que os doentes menores de idade, 

carentes de discernimento necessário (menos de 16 anos) não têm competência para assumir 

decisões sobre sua saúde. 

4.1.6.2 Estados Unidos 

Nos Estados Unidos a situação também não é diferente da brasileira. Primeiramente, há 

um esforço do corpo médico em aplicar tratamentos alternativos que não confrontem a crença 

do paciente. Caso não seja possível, prevalecerá o direito da vida: 

The first JW case, concerning parental treatment refusal, to reach the US Supreme 

Court, challenged two statutes commonly used to declare children wards of court in 

order to administer blood, and sought a court order to prevent Washington physicians 

administering blood to JW patients. The Supreme Court was clear in its upholding of 

the decision in Prince explaining, “the right to practice religion freely does not include 

liberty to expose…the child…to ill health or death”. 

The majority (with the exception of one) of subsequent cases have maintained the 

trend, reiterating the views of earlier cases andemphasising three main points: 

The child’s interests and those of the state outweigh parental rights to refuse medical 

treatment 

Parental rights do not give parents life and death authority over their children  

Parents do not have an absolute right to refuse medical treatment for their children 

based on their religious beliefs. (WOOLEY, 2015)60 
 

60WOOLLEY.  S.  Children  of  Jehovah’s  Witness  and  adolescent  Jehovah’s  Witness:  what  are  their 

rights?.2015. Acesso em 31 de Janeiro de 2015. Em tradução livre: O primeiro caso de testemunhas de Jeová na 
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Em relação aos adolescentes, verifica-se certa inconsistência, alterando os parâmetros de 

decisão de estado para estado, somente três estados: Pennsylvania , Illinois e Massachusetts 

(WOOLEY, 2015) - reconhecem a teoria do “menor maduro”, em que o adolescente não 

necessita nem do consentimento dos pais para se recusar à transfusão sanguínea. Contrariar sua 

decisão poderia minar a sua vontade de combater a doença e de cooperar com o tratamento essa 

teoria também é amplamente defendida pelas Testemunhas de Jeová (SOCIEDADE TORRE 

DE VIGIA BÍBLIA E TRATADOS, 1995). 

Os demais estados e a Suprema Corte Americana entendem que o adolescente ainda é um 

menor de idade, sem discernimento necessário para a tomada de decisões que envolvam a 

própria vida. 

4.1.6.3 Reino Unido 

No Reino Unido, predomina o entendimento de que qualquer corpo é inviolável. 

Diferentemente dos demais países citados, desde 1875 (a rainha versus Robert Downey), a 

jurisprudência britânica só registrou três casos com a temática de transfusão de sangue em 

menores Testemunhas de Jeová. Todos concluem no sentido de que mesmo pautado em motivos 

religiosos, a recusa dos pais a tratamento sanguíneo em casos de como iminente risco de vida 

constitui violação penal, sendo os interesses da criança em primeiro lugar. Cumpre ressaltar, 

que caso a vida do menor não esteja em risco, devem ser priorizados tratamentos alternativos 

que não vão contra a fé da pessoa (WOOLEY, 2015). 

Em relação ao adolescente há controvérsia, apesar de no ato de reforma da Lei de família 

de 1969, estar previsto que aos 16 anos a pessoa pode consentir com tratamento médico, não 

especificando qual interesse prevalece no caso da divergência de interesses dos pais. Em sentido 

majoritário, no entanto, a Corte Britânica não reconhece os direitos do adolescente em recusar 

tratamento: 

Nevertheless, under English and Welsh law, minors have no absolute right to refuse 

medical treatment. In  the cases described above, the courts concluded that although 
 

recusa de transfusão de sangue a chegar na Suprema Corte dos EUA, desafiou dois preceitos fundamentais 

comumente usados para julgar casos de crianças nas enfermarias para administração de sangue. Foi expedida 

ordem judicial para permitir que os Médicos em Washington administrassem sangue para pacientes Testemunhas 

de Jeová. A Suprema Corte foi clara em sua confirmação de decisão em Prince, explicando: “O direito de praticar 

a religião, não inclui liberdade para expor a criança a problemas de saúde ou morte”. A maioria (com exceção de 

um) dos casos posteriores mantiveram a tendência , reiterando os pontos de vista dos processos anteriores e 

enfatizando três pontos principais: 1) Os interesses da criança e do Estado superam os direitos dos pais em recusar 

tratamento médico 2) Os direitos dos pais não possuem autoridade para decidir sobre a vida ou morte da criança. 

3) Os pais não tem o direito o direito absoluto em recusar tratamento médico para seus filhos com base em suas 

crenças religiosas. 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1.6.4 Equador 

 
the minors showed some evidence of maturity and understanding, they lacked 

sufficient understanding and experience to refuse treatment offering a high probability 

of success at a relatively low risk. Where treatment refusal was religion based, there 

was concern about the child’s freedom of choice in the context of a religious 

upbringing in addition to concerns about whether the child fully grasped the 

implications of treatment refusal. Thus, while a child’s refusal should be considered, 

it is likely that the court will override the refusal in the child’s best 

interests.(WOOLEY,2015).61 

De acordo com as primeiras estatísticas oficiais sobre a filiação religiosa no Equador, 

realizada em 2012, pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (INEC), 1,3% da população 

de cinco cidades do país são testemunhas de Jeová (RED IBERO AMERICANA, 2015). 

Conforme relatório da Embaixada dos Estados Unidos no Equador, mormons, Testemunhas de 

Jeová e Espíritas compõem cerca de 5% da população nacional(US EMBASSY, 2012). 

Em 2013, um bebê de apenas duas semanas de nascido, filho de uma adolescente de 17 

anos, foi diagnosticado com uma doença denominada "atresia esofágica" do tipo 3. Consiste na 

interrupção do desenvolvimento do esôfago. Durante a 3ª e 4ª semanas de gestação, a porção 

cranial do intestino primitivo, por meio da formação de um entalhe lateral, conforme seu 

desenvolvimento, vai dividindo, formando anteriormente a traqueia e posteriormente o esôfago 

(FRANÇA, 2016). 

No caso mencionado infra, a juíza Carmen Alicia Arguello deu prioridade ao direito da 

vida do recém-nascido, ordenando que os médicos de maneira imediata imponham a transfusão 

sanguínea e aplicação de produtos derivados do sangue imprescindíveis ao tratamento do 

neonato (EL TELÉGRAFO). A decisão baseou-se no Art. 45 da Constituição Equatoriana de 

2008: 

Art. 45.- Lasniñas, niños y adolescentes gozarán de losderechoscomunesdel ser 

humano, además de los específicos de suedad. El Estado reconocerá y garantizarála 

vida, incluidoel cuidado y protección desde laconcepción. Lasniñas, niños y 

adolescentes tienenderecho a laintegridad física y psíquica; a suidentidad, nombre y 

ciudadanía; a lasalud integral y nutrición; a laeducación y cultura, al deporte y 

recreación; a laseguridad social; a tener una familia y disfrutar de laconvivencia 

familiar y comunitaria; a laparticipación social; alrespeto de sulibertad y dignidad; a 

ser  consultados  enlosasuntos  que  lesafecten;  a  educarse de maneraprioritariaensu 
 

61 .  Em tradução livre:  No entanto,  sob  a lei  Inglesa e Welsh ,  os  menores não têm o direito 
 

absoluto de recusar tratamento médico Nos casos descritos acima , os tribunais concluíram que, embora os menores 

mostraram alguma evidência de maturidade e entendimento , eles não tinham conhecimento e experiência 

suficientes para recusar oferta de tratamento uma alta probabilidade de sucesso em um risco relativamente baixo. 

Quando o tratamento de recusa foi baseado em religião, havia uma preocupação sobre a liberdade da criança de 

escolha no contexto de uma educação religiosa , além de preocupações sobre se a criança compreendeu plenamente 

as implicações da recusa de tratamento. Assim, embora a recusa de uma criança deva ser considerada , é provável 

que o tribunal irá substituir a recusa pelo melhor interesse da criança. 
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idioma y enlos contextos culturalespropios de suspueblos y nacionalidades; y a 

recibirinformación acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que 

fueraperjudicial para subienestar. El Estado garantizarásulibertad de expresión y 

asociación, elfuncionamientolibre de losconsejosestudiantiles y demás formas 

asociativas.62(grifamos) 

 

 

4.1.6.5 Austrália 

 
Na Austrália a saúde e a vida do menor de idade têm prioridade. Há legislação 

semelhante ao formato do Estatuto da Criança e do Adolescente, denominado de atos 

consolidados de New South wales (NEW SOUTH WALES, 1998). Cumpre ressaltar que a 

citada legislação possui vários pontos de inconsistência, o que dificulta a interpretação. Na 

Austrália tem-se registrados quatro casos na Suprema Corte de Nova Gales do Sul. Todos eles 

convergem na possibilidade de a decisão estatal se sobrepor à decisão dos pais, quando a vida 

da criança e adolescente está em risco: 

 
The first case clarified the requirements of the NSW Child (Care and Protection) Act, 

that decisions regarding medical treatment of minors must be in the child’s best 

interests, that decisions about treatment urgency rest with the medical profession, and 

that parenspatriae authority may override a parental decision. 

 
The second case sought to clarify whether a transfusion necessary to alleviate “an 

appreciable risk of serious damage to the child’s health” equated to “necessary to 

prevent serious damage to the child’s health” under the NSW Child (Care and 

Protection) Act. Unfortunately, the court failed to consider in any depth the Act’s 

provisions, leaving it open to further challenges. In the third case, brought before the 

courts by a doctor concerned about the detrimental effect his decision would have on 

the doctor-patient relationship, the doctor was criticised for wasting the court’s time. 

The court, however, recognised that parental awareness of the Act’s provisions was 

important, particularly when despite religious objections, the parents are happy to 

obey the law. 

 
Most recently, the court reiterated the necessity for courts to override parental 
objections if the child is at risk. While respecting parental wishes regarding blood 
products as much as possible, the judge concluded that because the child’s welfare is 

paramount, doctors can administer blood when necessary. (WOOLEY, 2015)
63

 

 

 

62EQUADOR. Constituciones de 2008. Disponível 

em:http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html. Acesso em 03 de Fevereiro de 2016. Em 

tradução livre: Art. 45.Ascrianças e adolescentesgozam dos direitoscomuns dos sereshumanos, além 

daquelesespecíficos paraa sua idade.O Estador econhece e garantea vida, incluindoo cuidado e proteçãodesde a 

concepção. As criançase adolescentes têm odireito à integridade físicaemental;sua identidade,nome 

ecidadania;asaúde integral enutrição;educação e cultura,desporto e lazer; seguro social;ter uma famíliae desfrutar 

deconvivência familiar e comunitária; participaçãosocial;para salvaguardar a sualiberdade e dignidade; ser 

consultadoem assuntosque lhes dizem respeito; para educaruma prioridade emsua própria língua econtextos 

culturaisdos seus povose nacionalidades; e receber informações sobreseus pais ouausentes,excetoos membros da 

famíliaser prejudicial aoseu bem-estar. O Estado devegarantir a liberdade deexpressão e de associação, o livre 

funcionamento dasassociações de estudantese outras formas deassociação (grifo nosso). 
63WOOLLEY. S. Children of Jehovah’s Witness and adolescent Jehovah’s Witness: what are their 

rights?.2015. Acesso em 31 de Janeiro de 2016. Em tradução livre: O primeiro caso esclareceu os requisitos do 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html


88 
 

 

 

 

Conclui-se que a jurisprudência australiana se harmoniza com as demais observadas no 

mundo. 

 

4.1.6.6 Espanha 

 

Em 2012, o Procurador-Geral do Estado, Eduardo Torres-Dulce, estabeleceu uma 

circular, para determinar de maneira uniforme a todo o Ministério Público, visando a solucionar 

os conflitos entre clínicas e hospitais com transfusões de sangue e outras intervenções urgentes 

que devam ser realizadas imediatamente dado o diagnóstico médico. 

 

As Testemunhas de Jeová não podem impedir que seus filhos realizem transfusão de 

sangue em iminente risco de vida. Nesses casos, o tratamento médico pode ocorrer sem passar 

por vias judiciais (LÁZARO, 2012). 

 

Na Espanha, adota-se a teoria do menor maduro, aquele que, após os 16 anos teria plena 

maturidade para decidir sobre a recusa ou aceitação de tratamento médico. A circular possui 

menção específica às Testemunhas de Jeová, e cita três pronunciamentos do Tribunal 

Constitucional, tendo como principal uma decisão de 2002, em que houve recusa de transfusão 

sanguínea pelos pais e a menor de 13 anos, após um acidente de bicicleta muito sério veio a 

falecer. Nesse caso os pais foram condenados por homicídio, diferentemente da decisão do 

Superior Tribunal de Justiça Brasileiro, em que houve condenação por parte do corpo médico. 

 

A Procuradoria-Geral estabeleceu 04 hipóteses em sua circular: 

 
1) El "menor maduro" se niega a una transfusión de sangre u otra intervención con 

grave riesgo para su vida , pero sus representantes legales son favorables. En ese caso, 

el médico puede el levar a cabo la intervención sin necesidad de acudir al juez. Si la 

situación no es de urgencia, es aconsejable acudir al juez de guardia, directamente o 

a través del fiscal. 
 

Ato de New South Wales Criança ( Cuidado e Proteção ) , que as decisões sobre o tratamento médico dos menores 

deve ser visando o melhor interesse da criança , que as decisões sobre o tratamento de urgência devem partir da 

profissão médica , e que a autoridade parenspatriae (Pai da pátria; Estado)podem substituir a decisão dos pais. 

O segundo caso procurou esclarecer se uma transfusão necessária para aliviar " um apreciável risco de efeitos 

graves para a saúde da criança " equipara-se à decisão “necessária para evitar danos graves para a saúde da criança 

", sob a óptica da New South Wales Criança (Cuidado e Proteção). Infelizmente, o tribunal não examinou em 

profundidade as previsões dessa lei, deixando -o aberto a novos desafios. 

No terceiro caso, levados perante os tribunais por um médico preocupado com o efeito prejudicial da sua decisão 

teria sobre a relação médico- paciente, o médico foi criticado por desperdiçar o tempo do tribunal. O tribunal, no 

entanto, reconheceu que a conscientização dos pais das disposições da lei foi importante, principalmente quando, 

apesar de objeções religiosas, os pais estão felizes em obedecer à lei. 

Mais recentemente, o tribunal reiterou a necessidade de tribunais para substituir objeções dos pais, se a criança 

está em risco, Embora respeitando os desejos dos pais em relação a produtos derivados de sangue, tanto quanto 

possível, o juiz concluiu que, por causa do bem-estar da criança é primordial, os médicos podem administrar 

sangue quando necessário. 
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2) El "menor maduro" rechaza la transfusión y sus representantes legal estan bien. En 

este caso, el médico debe plantar el conflicto ante el juez de guardián directamente o 

a través del fiscal, pero si la situaciones de urgencia puede llevar a cabo la intervención 

sin autorización judicial amparado por la causa de justificación de cumplimiento de 

un deber y de estado de necesidad. 

3) El "menor maduro" presta su consentimiento y sus representantes se oponen. El 

médico puede aplicar el tratamiento sin intervención judicial, dada la capacidad de 

autodeterminación que la ley reconoce al menor maduro. 

4) Los representantes del "menor no maduro" no consienten la intervención, 

generando grave riesgo para su vida o salud. Él médico debe plantear el conflicto ante 

el juez de guardia, directamente o a través del fiscal, pero en situaciones urgentes, el 

médico puede directamente aplicar el tratamiento frente a la voluntad de los padres 

estando su conducta plenamente amparada por dos causas de justificación. 64 

 

4.1.6.7 Canadá 

 

Apesar da prevalência do direito da vida à criança, há controvérsia no que tange ao 

acolhimento ou não da teoria do menor maduro exposta anteriormente. Até 1996, verificou-se 

que o adolescente maior de 16 anos tinha direito de recusar-se ao tratamento baseado em suas 

crenças religiosas, tendo como maior expoente o julgamento da turma recursal de New 

Brunswick que determinou: 

 
(1) Canadian common law allows mature minors to consent to their own treatment; 

(2) Section 3 of the Medical Consent of Minors Act is determinative if two medical 
practitioners declare the child mature; and (3) unlike the UK, the Medical Consent of 

Minors Act allows mature minors to refuse treatment
65

 

 

 

 
 

64  
.Em tradução livre: 1) Quando o "menor maduro" recusa-se a uma transfusão de sangue ou outra 

intervenção  em  grave  risco   para   suas   vidas,   mas   os   seus   representantes   legais   são   favoráveis. 

Nesse caso, o médico pode realizar a cirurgia sem ir a tribunal. Se a situação não for urgente, é aconselhável ir ao 

Juiz  de guarda, diretamente ou através de procurador. 

2) O     "menor     maduro"      rejeita      transfusão      e      seus      representantes      legais      também. 

Neste caso, o médico deve tentar solucionar o conflito antes, caso contrário busca-se o Juiz de guarda diretamente 

ou por meio do procurador, mas se a situação é urgente pode ser conduzida sem um mandado de intervenção, 

devidoa justificativa de cumprimento do dever e estado de necessidade. 

3) Os       "menores       maduros"        consentem        e        seus        representantes        se        opõem.      

O médico pode aplicar o tratamento sem intervenção judicial, dada a capacidade de auto-determinação de que a 

lei reconhece ao menor maduro. 

4) Os representantes do "menor não maduro"(criança e adolescente até 16 anos) não permitem a intervenção, 

gerando grave risco para a vida ou a saúde. O médico deve tentar solucionar o conflito antes, caso contrário busca- 

se o Juiz de guarda diretamente ou por meio de procurador, mas em situações de urgência o médico pode aplicar 

diretamente o tratamento contra a vontade dos pais. 

 

65WOOLLEY. S. Children of Jehovah’s Witness and adolescent Jehovah’s Witness: what are their 

rights?.2015. Acessoem 31 de Janeiro de 2015. Em tradução livre: 1) direito comum canadense permite que 

menores de idade madura o consentimento para o seu próprio tratamento ; (2 ) O ponto 3 do Termo de 

Consentimento de Medicina da Lei de Menores é determinante se dois médicos declararem o adolescente maduro 

; e (3) ao contrário do Reino Unido , o consentimento de Medicina da Lei de Menores permite que menores de 

idade madura de recusar o tratamento. 
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Curiosamente, a partir de 1996, as cortes canadenses, tendo como pioneira a de Ontario, 

adotaram justamente a visão do Reino Unido, admitindo que a Corte deve ouvir a manifestação 

dos pais e do menor de idade, porém a proteção à vida justifica a limitação da liberdade 

religiosa (WOOLEY, 2015). 

Verifica-se que no caso da criança e adolescente menor de 16 anos, no Brasil e nos sete 

países estudados, há prioridade ao direito à vida. Inclusive em alguns é desnecessário o 

profissional de saúde recorrer à Justiça para realização da transfusão de sangue. Essa solução 

parece-nos acertada, visto que, mesmo na hipótese de recusa dos genitores em determinada 

situação, predomina o direito à vida do menor. 

Quanto ao adolescente maior de 16 anos e menos de 18, há adoção da tese do menor 

amadurecido, em alguns Estados, e em outros não. O posicionamento deste estudo no Brasil é 

de que, mesmo nessas situações, deverá ser priorizado o direito à vida, dada a incapacidade 

legal para discorrer principalmente sobre temática dessa gravidade. Também sob uma óptica 

moral, constitui-se objeto de grande dificuldade possibilitar a uma pessoa que - provavelmente 

residindo na residência familiar, portanto influenciado por determinado ambiente - possa 

decidir livremente e de maneira madura sobre sua própria vida. Por fim, a título de reflexão 

faz-se interessante citar o trecho "meditação 17", da obra "Meditações" do escritor londrino 

John Donne (2012): 

Nenhum homem é uma ilha isolada; cada homem é uma partícula do continente, uma 

parte da terra; se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se 

fosse um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria; a morte 

de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do gênero humano. E por isso não 

perguntes por quem os sinos dobram; eles dobram por ti. 

 

 
4.2 Concursos públicos em dias de guarda religiosa. 

 
O ensaio ora relatoriado tem como objeto a controvérsia interpretativa da jurisprudência 

no que tange ao candidato de concurso público que, por motivos religiosos, não pode se 

submeter às provas na data ou horário de pré estabelecido. 

Para melhor entendimento, a seção vai estruturada em quatro tópicos de desenvolvimento: 

1) Abordagem das religiões em que há previsão expressa de descanso semanal em seus 

dogmas;2) Problematização do artigo, com as devidas considerações jurisprudenciais sobre o 

objeto; 3). Breve substrato teórico da técnica da ponderação; e 4) Ponderação do objeto em si, 

buscando soluções viáveis no plano concreto. 
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Como conclusão, obteve-se o entendimento de que a melhor alternativa é a consonância 

entre os princípios colidentes do objeto, e não a sobreposição total diante da negativa por um 

dos dois lados. 

4.2.2 Religiões que possuem dia de guarda 

 
Em pesquisa, serão analisadas quatro vertentes religiosas que possuem dias de guarda 

diferentes: adventistas do sétimo dia, católicos apostólicos romanos, islamismo e o judaísmo.66
 

Primeiramente, para os adventistas do sétimo dia, o sábado é a prova de fidelidade ao seu 

Deus, dia em que a família deve se reunir nas horas sagradas de um pôr do sol ao outro, 

abstendo-se do uso de mídias seculares (programas de televisão, uso de internet etc.). A 

justificativa advém de previsão na Bíblia em Isaías 58:13,14, e, especificamente à atividade 

profissional, é invocado o quarto mandamento do Decálogo (Êx 20:8-11).67
 

Para o catolicismo, o domingo é considerado o dia da ressureição de Jesus de Nazaré, 

portanto, dia consagrado ao Senhor68. Há previsão no catecismo da igreja católica, em seus 

cânones 218769, a relativização do dia de descanso por motivos de força maior. 

No Islã, sexta-feira é um dia sagrado destinado a oração e descanso. Conforme o Alcorão 

62:9 (ISLAM RELIGION): “Ó vós que credes! Quando fordes convocados, para a oração da 

Sexta-feira, recorrei à recordação de Deus e abandonai os vossos negócios; isso será preferível, 

se quereis saber”. Todo muçulmano, maior de idade, capaz e residente, deve se dirigir à sua 

 

 

 

 

66É reconhecida a pluralidade de crenças existentes, foram escolhidas as quatro vertentes citadas para melhor 

análise qualitativa e principalmente por apresentarem maior divergência de entendimento ao descanso semanal. 
67No sítio eletrônico oficial dos adventistas (ADVENTISTAS.ORG) tem-se a seguinte mensagem: “O quarto 

mandamento do Decálogo (Êx 20:8-‐11) desabona a realização de atividades seculares no sábado, que gerem lucro 

ou benefício material. Envolvidos em tais atividades estão os programas de planejamento e preparo para a vida 

profissional, incluindo a frequência às aulas e a participação em estágios, simpósios, seminários e palestras de 

cunho profissional, concursos públicos e exames seletivos. Em caso de confinamento para a prestação de 

exames após o término do sábado, as horas desse dia devem ser gastas em atividades espirituais”.(grifo 

nosso). 

68Interessante é ressaltar que, para a própria religião católica há divergências se o dia de descanso semanal seria o 

sábado ou domingo, visto sábado ter sido previsto no Antigo Testamento, porém predomina o entendimento de 

que é no domingo, tendo como ritual religioso (missa) tradicionalmente no domingo. 
69Santificar os domingos e dias de festa exige um esforço comum. Cada cristão deve evitar impor sem necessidades 

a outrem o que o impediria de guardar o dia do Senhor. Quando os costumes (esportes, restaurantes etc.) e as 

necessidades sociais (serviços públicos etc.) exigem um trabalho dominical, cada um assuma a 

responsabilidade de encontrar um tempo suficiente de lazer. (grifo nosso) Os fiéis cuidarão, com temperança 

e caridade de evitar os excessos e as violências causadas às vezes pelas diversões de massa. Apesar das limitações 

econômicas, os poderes públicos cuidarão de assegurar aos cidadãos um tempo destinado ao repouso e ao culto 

divino. Os patrões têm uma obrigação análoga com respeito aos seus empregados." (CIC 2187) 
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mesquita para fazer a oração que tem absoluta prioridade sobre quaisquer outros aspectos na 

vida. 

Conforme a tradição judaica, 18 minutos antes do pôr do sol na sexta-feira até 40 minutos 

após o anoitecer do sábado, é o período destinado à oração e dedicação ao lar. Apesar das 

subdivisões interpretativas dentro da própria religião (ortodoxos, conservadores, reformistas e 

reconstrucionistas), o período sabático é observado por todos. 

Interessante é ressaltar que, segundo a Congregação Judaica do Brasil, há 39 categorias, 

derivadas do trabalho, proibidas de serem exercidas no período de oração, visto terem sido 

necessárias para construir o Miskan, tabernáculo predecessor do templo sagrado de Jerusalém. 

Dentre as categorias, há vedação ao trabalho criativo (como escrever e cozinhar). Já trabalhos 

manuais (como trocar móveis de lugar) não são proibidos. A justificativa dogmática reside no 

quarto mandamento (Mitsvot) do Torá.70
 

Verifica-se que, dentre as religiões analisadas, apenas a católica apostólica romana, por 

caráter excepcional, relativiza seu dia de descanso. Em outras palavras, o único dia viável para 

aplicação de concursos públicos, em finais de semana e para todas essas religiões, seria o 

domingo. 

4.2.3 Considerações jurisprudenciais sobre concursos públicos em dias de guarda religiosa. 

 
O assunto é largamente debatido no Supremo Tribunal Federal desde 18 de abril 2002, 

quando o ministro Marco Aurélio Mello indeferiu pedido de liminar da União para sustar a 

segurança conferida a um sabatista (SS 2.144 DF). Interessante é expor trecho da decisão: 

Observem-se os parâmetros da espécie. A medida acauteladora implica, e que se 

pretende afastada do cenário jurídico, envolve um único candidato. Soma-se a essa 

diminuta extensão a circunstância de haver sido formalizada presente a razoabilidade. 

Ante a crença religiosa do beneficiário - Adventista do Sétimo Dia -, impõe-se lhe 

'guardar' o sábado. Daí o Judiciário, de forma precária e efêmera, haver assegurado a 

feitura da prova em horário diverso do designado, ficando imposta a cabível 

incomunicabilidade. A conclusão é única - o risco de alguma perda é, unicamente, do 

candidato, caso não frutifique, a impetração. 

 

 

 

 
 

70"Lembrem do dia do Shabat para santificá-lo. Seis dias trabalhem e realizem toda a sua obra; mas no sétimo dia 

é um Shabat para o Eterno seu Deus; não trabalharão – nem você, nem seu filho, nem sua filha, seu servo, sua 

criada, seu animal, nem o viajante que estiver em suas cidades. Pois [em] seis dias D'us fez o céu e a terra, o mar 

e tudo que há neles, e Ele descansou no sétimo dia. Portanto, D'us abençoou o Shabat e o santificou." (Shemot 

19:17-20:1; 20:8-11). 



93 
 

 

 

 

O entendimento supramencionado não é pacífico. No Superior Tribunal de Justiça em 31 

de maio de 2005 em recurso ordinário de mandado de segurança (RMS 16.107/PA) o relator 

Ministro Paulo Medina, apresenta entendimento contrário: 

1. O Concurso Público subordina-se aos princípios da legalidade, da vinculação ao 

instrumento convocatório e da isonomia, de modo que todo e qualquer tratamento 

diferenciado entre os candidatos tem que ter expressa autorização em lei ou no edital. 

2. O indeferimento do pedido de realização das provas discursivas, fora da data e 

horário previamente designados, não contraria o disposto nos incisos VI e VIII, do art. 

5º, da CR/88, pois a Administração não pode criar, depois de publicado o edital, 

critérios de avaliação discriminada, seja de favoritismo ou de perseguição, entre os 

candidatos. 3. Recurso não provido. (RMS 16.107/PA, Rel. Ministro PAULO 

MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 31/05/2005, DJ 01/08/2005 p. 555) 

 

Observa-se que a possibilidade do candidato em realizar o certame em período que lhe 

fosse mais conveniente configurar-se-ia como "critérios de avaliação discriminada, seja de 

favoritismo ou de perseguição." 

Para efeitos de comparação, em certames de outra natureza, como o Exame Nacional do 

Ensino Médio- ENEM, há entendimento pacífico desde 2009, inicialmente em sede do Tribunal 

Regional Federal – TRF de São Paulo, em que houve agravo de instrumento (AI 

2009.03.00.034848-0 TRF-SP) tendo como prerrogativa reverter a tutela antecipada indeferida, 

proporcionando aos alunos da religião judaica fazerem outro ENEM em decorrência de seu 

descanso semanal ser aos sábados. No mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal lança 

informativo nesse sentido:(STF, Inf.570). 

Observou-se, no ponto, que o Ministério da Educação oferta aos candidatos que, em 

virtude de opções religiosas não podem fazer as provas durante o dia de sábado, a 

possibilidade de fazê-las após o pôr-do-sol, medida que já vem sendo aplicada, há 

algum tempo, em relação aos adventistas do sétimo dia, grupo religioso que também 

possui como "dia de guarda" o sábado. Não obstante, salientando não se estar 

insensível ao argumento de que medida adotada pelo MEC poderia prejudicar os 

candidatos praticantes da citada profissão religiosa — os quais teriam de ser 

confinados, para apenas ao fim do dia iniciar as suas provas —, considerou-se que tal 

medida revelar-se-ia, diante dos problemas decorrentes da designação de dia 

alternativo, mais condizente com o dever do Estado de neutralidade em face do 

fenômeno religioso e com a necessidade de se tratar todas as denominações religiosas 

de forma isonômica. 

No ano de 2014, essa medida beneficiou 69,3 mil estudantes em todo o Brasil, segundo o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira -INEP(PORTAL 

GLOBO, 2014). 

Ainda em 2014, na seara dos concursos públicos, temos o pedido de providências do 

Conselho Nacional de Justiça (0003657-86.2014.2.00.0000), precisamente datado de 16 de 

Setembro. A liminar concedida pelo conselheiro Fabiano Silveira possibilitou que candidato 

adventista do sétimo dia fizesse prova de magistratura separadamente, após o pôr do sol de 

sábado. 
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Apesar de o citado relator ter seguido interpretação semelhante à do ministro Marco 

Aurélio em 2002, e com similaridade (de maneira comparada) ao que o STF previu sobre o 

ENEM, a citada medida foi “derrubada”. Faz-se mister citar o teor do voto divergente do 

Conselheiro Guilherme Calmon, que afirmou haver precedentes no próprio Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ e STF. Calmon ainda lembrou jurisprudência internacional (CNJ,2014):“A 

Comissão Europeia de Direitos Humanos, em decisão paradigma, não encontrou ilegalidade 

alguma na demissão de servidor público, adventista do sétimo dia, pelo Reino Unido, por se 

recusar a trabalhar nos sábados. ” 

Acontece que, nos diversos casos julgados pela Corte Europeia de Direitos Humanos- 

CEDH71 relativamente à demissão por motivos religiosos, a justificativa basilar é o fato de a 

pessoa continuadamente, faltar, dando causa a uma rescisão contratual trabalhista. Nesse 

sentido, Malcom Sergeant (2013, p. 106) manifesta-se sobre o caso Copsey contra Argilas 

Devon de 2005: 

Both the employment tribunal and the employment appeal tribunal had concluded that 
Mr. Copsey’s dismissal was for ‘some other substantial reason’ because he would not 
work the seven-day shift pattern and not because of his religious beliefs. [...] The 

court went on the review of the approach of the European Court of Human rights, 

wich had consistenly concluded that Article 9 is not engaged when there is conflict 

between working hours and the employee’s religion beliefs.72
 

 

Os demais casos citados pelo autor como referência são (SERGEANT, 2013, p.107): 

Ahmad contra Reino Unido ,1981; Kontinnen contra Finlândia, 1996 e Stedman contra Reino 

Unido, 1997. É perceptível a impossibilidade de justificação de casos como esses para o objeto 

deste tópico, visto que a modalidade empregatícia é por natureza de prestação contínua, 

natureza essa que é a justificativa principal para as decisões servidas. A realização de provas 

para concursos públicos é de natureza esporádica, não nutrindo correlação necessária para 

justificar o voto divergente. 

 
4.2.4.A técnica interpretativa da ponderação 

 

 

 

 
 

71Em nossa pesquisa não foi encontrada nenhuma decisão da Comissão Europeia dos Direitos Humanos e sim 

diversas da Corte Europeia de Direitos Humanos, visto ser o órgão responsável por proteger em vias judiciais os 

direitos consagrados pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos. 
72Em tradução livre: “Tanto o Tribunal do Trabalho como o Tribunal de Apelação Trabalhista tinham concluído 

que a demissão de Sr. Copsey era por ‘outra razão substancial’, porque ele não iria cumprir o turno de trabalho de 

sete dias e não por causa de suas crenças religiosas. [...] O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que 

consistentemente concluiu que o Art. 9 não está envolvido quando houver conflito entre horas de trabalho e crenças 

religiosas do funcionário.” 
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Nos últimos 50 anos surgiram, teorias com a prerrogativa de resolver os conflitos entre 

direitos fundamentais73 em situações fáticas, visto que o positivismo em seu modelo puro de 

regras não obteve sucesso na resolução dos óbices,74 conclusão seguida por diversos autores, 

dentre eles Alexy (2008, p.123). 

A norma majoritariamente passa a ser reconhecida como um modelo dicotômico entre 

regras e princípios. Surgem diversas técnicas de interpretação, divididas basicamente em três 

grandes categorias: 1) categorização, 2) hierarquização e 3) ponderação. (PEREIRA,2006, 

p.234). 

Este ensaio vota no entendimento de Jorge Reis Novaes (2010, p. 690) e Robert Alexy 

(2008, p.107) de que a ponderação é inevitável, não a ponderação como medida opinativa por 

valores subjetivos, valores esses estabelecidos em uma ordem axiomaticamente fechada e 

hierarquizada, que impunha a prevalência de bens sobre os outros sem que o aplicador 

dispusesse de qualquer fundamento, e sim como racionalização à metodologia da ponderação 

de bens no Direito Constitucional. 

Primeiramente numa vertente alexyiana, os Direitos Fundamentais serão reconhecidos 

como princípios ou mandamentos de otimização (ALEXY, 2008, p.151) e não como garantias 

pontuais (ALEXANDRINO,2007, p.295). Em outras palavras, é reconhecida a possibilidade de 

ponderação entre os direitos fundamentais. 

Vale também ressaltar a diferenciação entre ponderação de razões normativas e 

ponderação de interesses e bens. Aquela representa um raciocínio do tipo dialético que antecede 

a categorização, enquanto esta é uma técnica composta por diversas etapas e especificidades 

para chegar-se a uma conclusão (PEREIRA,2006, p.264). A ponderação a ser exposta no tópico 

seguinte será a do último tipo. 

No objeto deste experimento acadêmico, verifica-se o conflito entre princípios. Faz-se 

necessária, portanto, a abordagem no que tange à ponderação principiológica.75 A ponderação, 

 

 

73Alguns autores como Lênio Streck atribuem o citado fenômeno como reflexo do Neoconstitucionalismo. Nesse 

sentido: STRECK. Lênio Luiz. Hermenêutica, neoconstitucionalismo e o “problema da discricionariedade 

dos Juízes.” 
74Para Fábio Ulhoa Coelho (2012, p.67), conforme Kelsen, em caso de normas que possuem a mesma hierarquia 

e são editadas simultaneamente, o cientista do Direito das categorias do duplo poder jurisdicional e do duplo poder 

legiferante teriam a prerrogativa de resolver o caso concreto. Resta claro que é uma solução aberta e discricionárias 

para os órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário. 
75Alguns autores como Humberto Ávila, defendem ponderação regrativa também. Nesse sentido REIS.Jane apud 

ÁVILA. Humberto. Teoria dos princípios. p.48 cita: "Com efeito, a ponderação não é método privativo da 

aplicação de princípios . A ponderação ou balanceamento , enquanto sopesamento de razões e contra-razões que 

culmina com a decisão de interpretação, também pode estar presente no caso de dispositivos hipoteticamente 

formulados, cuja aplicação é preliminarmente havida como automática ( no caso das regras, consoante o critério 

aqui é investigado) como se comprova mediante à análise de alguns exemplos. 
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para Alexy (2008,p.167), obedece a seguinte máxima: "Quanto maior for o grau de não- 

satisfação ou de afetação de um princípio, tanto maior terá que ser a importância da satisfação 

do outro.” Ainda sobre a máxima da ponderação, Daniel Sarmento (1999, p.144) leciona: 

O julgador deve buscar um ponto de equilíbrio entre os interesses em jogo, que atenda 

aos seguintes imperativos: a) restrição a cada um dos interesses deve ser idônea para 

garantir a sobrevivência do outro; b) tal restrição deve ser a menor possível para a 

proteção do interesse contraposto e c) o benefício logrado com a restrição a um 

interesse tem de compensar o grau de sacrifício imposto ao interesse antagônico. Além 

disso, a ponderação deve sempre se orientar no sentido da proteção e promoção da 

dignidade da pessoa humana, que condensa e sintetiza os valores fundamentais que 

esteiam a ordem constitucional vigente. 

 

Percebe-se que a ponderação de bens não visa ao sacrifício global de um interesse a outro. 

A concordância prática, entendida como a que permite a viabilização prática de ambos os 

interesses em confronto é sempre possível (NOVAES, 2010, p.689). Não é a sobreposição 

absoluta de um princípio sobre outro, e sim a existência de um equilíbrio em que ambos sejam 

satisfeitos dentre das possibilidades fáticas. 

Para melhor ilustração serão utilizaremos curvas de indiferença das Ciências 

Econômicas76, por meio de metaníveis, pois se reconhece que, dada a abstratividade da 

ponderação, a curva de indiferença de matriz, eminentemente matemática, fornece 

oportunidade de compreensão sob prisma diferente. 

 
4.2.5 A ponderação no caso concreto 

É notório que, no caso concreto, há uma relação entre Estado e pessoa, tendo como objeto 

a realização de concursos públicos em período diverso, por adequação à necessidade religiosa. 

Verifica-se conflito entre quatro princípios: por meio do Estado, há supremacia do interesse 

público e igualdade formal. Por via da pessoa, há a liberdade religiosa e a igualdade material. 

Como serão expostas curvas de indiferença, é interessante equacionar a noção exposta. 

Primeiramente há uma relação (R) entre um indivíduo (i) e o Estado (e), com o seguinte 

objeto (o): realização de concurso público em período diferenciado, portanto, a equação inicial 

seria R=ie(o). 

 

 

 

 

76É interessante expor o conceito de curvas de indiferença no contexto econômico: "Uma curva de indiferença 

representa todas as combinações de cestas de mercado que fornecem o mesmo nível de satisfação a uma pessoa, 

que é, portanto, indiferente em relação as cestas de mercado representadas pelos pontos ao longo da curva". 

Percebe-se que possui perfeita compatibilidade com a teoria da ponderação, visto que a análise principiológica 

tem de ser indiferente em primeira análise para se evitar qualquer critério puramente discricionário. Outro aspecto 

a ser exposto é busca-se a satisfação da situação, tão semelhante com o consenso exposto no presente tópico. 

Disponível em: http://www.informeeconomico.com.br/conceitos/curva-de-indiferenca/ 

http://www.informeeconomico.com.br/conceitos/curva-de-indiferenca/
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Conforme exposto, o indivíduo é representado por dois princípios - liberdade religiosa 

(princípio 1 - p1) e igualdade material (p2). O Estado é representado pelo da supremacia do 

interesse público (p3) e da igualdade formal (p4). Se R= ie(o), logo, R= (p1+p2) (p3+p4) (o). 

Conforme exposto no tópico 3, há basicamente três tipos de interpretação por parte dos 

tribunais superiores: 1) o da realização de um novo concurso público em data diferente para os 

que têm restrição em virtude da religião. 2) Para que não haja concessão em outro período para 

os religiosos, pois haveria "favoritismo", contrariando a igualdade formal e a Supremacia do 

interesse público77. 3) Que o concurso público ocorra após o pôr do sol, conforme já sucede no 

ENEM. Vejamos a seguinte curva: 

 

 
Cumpre ressaltar que o nível de satisfação do princípio em detrimento do outro, aumenta 

à medida que a curva se aproxima do intercepto (ALEXY,2008, p.169); ou seja, na linha (3) há 

maior satisfação por parte do Estado e insatisfação do indivíduo (interpretação 2). Na linha (2) 

há maior satisfação por parte do indivíduo e insatisfação do Estado (interpretação 1) e na linha 

(1), consenso entre ambos os sujeitos e consequentemente entre os princípios (interpretação 3). 

Percebe-se claramente que a linha mais equilibrada é a de número (1), pois haverá uma 

cessão razoável por ambos os sujeitos. O Estado terá que disponibilizar uma sala por mais 

algumas horas, para que o candidato possa realizar o certame após o pôr do sol e o postulante 

terá que esperar algumas horas em sala, incomunicável para, realizar a prova. 
 

 

 

77Dentre outros princípios atrelados, como Princípio da legalidade e da vinculação do edital. 



98 
 

 

 

 

4.2.6. Quando não é possível esperar o pôr do sol 

Buscando exaurir o objeto deste tópico, surge o questionamento: no caso de provas 

práticas que, se realizadas em período noturno, poderiam por motivos diversos, como 

visibilidade, segurança e fatores climáticos, impossibilitar a realização do exame, como se daria 

a solução do caso? 

O STF haverá de se pronunciar sobre a temática inframencionada, no Recurso 

Extraordinário 611.874/DF. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recorrente: União Federal. 

Recorrido: Geismário Silva dos Santos. Relator: Ministro Dias Toffoli), em que no dia 15 de 

abril de 2011, fora reconhecida de repercussão geral. 

No caso,o candidato do Estado de Amapá que havia passado em primeiro lugar na fase 

objetiva para provimento de vaga no Tribunal Regional Federal, teria que fazer a fase de prova 

física pela Fundação Carlos Chagas no Município de Rio Branco, em um sábado,29 de setembro 

de 2007 (CONJUR, 2011). Acontece que em cidade diversa de Rio Branco, haveria a aplicação 

da mesma prova física no domingo (VAZ, 2013, p.10). 

O candidato impetrou Mandado de Segurança (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 

1a Região, Mandado de Segurança nº 2007.01.00.042619-8 / DF), que teve como relatora a 

Des. Fed. Maria Isabel Gallotti Rodrigues, sendo reconhecido seu direito de realizar a fase do 

certame em dia alternativo. Então, a Advocacia Geral da União interpôs o Recurso 

Extraordinário em questão. 

Verifica-se que a negação a medida liminar pelo CNJ constitui manifesto retrocesso, visto 

que há medidas alternativas realizadas com sucesso em plano fático, em certames como o 

ENEM, com 8,4 milhões de inscrições no ano de 2015 (Valor Econômico,2015). 

O erro consiste, especificamente, na interpretação da problemática, visto que não há a 

necessária atenção por parte do citado órgão, e esta mazela infelizmente não é exclusiva deste 

ensaio, sendo que técnicas interpretativas são deveras complexas para serem citadas em breves 

linhas conclusivas de uma detalhada decisão. 

É acerto o fato de que nem todas as decisões possibilitam a harmonia entre os princípios 

colidentes, porém, deve ser igualmente reconhecida a ideia de que a virtude da balança da 

Justiça é o equilíbrio e não a sobreposição de peso. 

Tal equilíbrio, aplicado ao objeto do tópico, se dará por meio da cessão do Estado em 

disponibilizar à pessoa que, por motivos de ordem religiosa, possa realizar concurso público 

em período diverso, sendo perfeitamente razoável o sacrifício a que este se predispõe em ficar 

incomunicável, ou, em último caso, aproveitando o domingo por ser o único dia de guarda 

religiosamente relativizável. 



99 
 

 

 

 

Desse modo, não se verificaria uma “tirania da maioria” imposta a esse indivíduo, pelo 

Estado, e certamente não se daria insuportável dispêndio econômico. Alexy(2008, p.408) com 

maestria leciona: "Se não houver razão suficiente para a permissibilidade de um tratamento 

igual, então é obrigatório tratamento desigual". 

 

5. Conclusão da Dissertação 

Como bem apontado na Introdução, o modelo de cooperação entre o Estado laico e 

diferentes matrizes religiosas não possui os resultados esperados. A herança conservadora em 

Terrae Brasilis, no decorrer do seu espaço temporal histórico, mostra um país 

manifestadamente afetado com uma matriz cristã. O Brasil não sofreu como os Estados 

seculares anglo-saxões, mudança cultural e social gradativa, tendo por consequência a 

positivação brusca, normativo-separatista, entre Estado e religião, um cenário deveras distante 

do plano fático. 

Em tempos hodiernos, a realidade político-religiosa brasileira, encontra diversas 

dificuldades, e o diálogo entre as religiões falha em muitos aspectos, resultando em 

continuidade de sobreposição cristã em detrimento de outras crenças e ritos. Desse modo ainda 

que de maneira insatisfatória, a dissertação propõe-se defender o modelo de neutralidade 

religiosa sem cooperação, quando há relação entre religião e Estado. 

A justificativa é simples: no primeiro tópico de análise (ensino religioso), a Lei de 

Diretrizes é confusa, proporcionando inúmeras escolhas de normatização e regulação do ensino 

religioso pelos estados, tendo, inclusive, previsão de ensino confessional, como é o caso do 

Estado do Ceará. Se não bastasse a deficiência formal, no plano material, os livros religiosos 

do ensino fundamental enaltecem a matriz cristã apostólica romana e conferem às demais status 

de crenças primitivas, carentes de sistematização. O mesmo tratamento pejorativo se dá ao 

ateísmo e aos homossexuais. 

No segundo tópico, sobre a relação da arena política, dentre tantos outros eventos, vale o 

destaque para a votação do impeachment na Câmara dos Deputados em 2016. “Deus” foi citado 

em 10% dos votos da Casa Legislativa, como justificativa para o afastamento de uma 

presidenta. Religiões são formadas por dogmas, de essência absoluta, fornecendo ao agente 

político extrema subjetividade axiológica em seus argumentos. Buscando a neutralidade dos 

discursos, expuseram-se a óptica Rawls e Habermas. O discurso entre matrizes religiosas 

também falha aqui, talvez a solução seja a tradutibilidade do Filósofo alemão ou o proviso do 

Pensador ianque. 
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Sobre os feriados religiosos (terceiro tópico), demonstramos a excessiva previsão de datas 

comemorativas cristãs; e não é necessariamente decorrente da herança cultural pois, o Brasil, 

no ano seguinte da promulgação de sua Constituição Federativa da República de 1988, instituiu 

padroeira católica e oficial em um Estado laico. 

Relação à pessoa com o Estado, pelo mesmo raciocínio, temos diferente sugestão. 

Partindo da asserção de favorecimento das religiões majoritárias, as pessoas que delas não 

cultuam, são apenas elementos atomísticos, havendo que se ter uma tutela jurisdicional, desde 

que naturalmente não haja prejuízo aos demais. Propositalmente, inserimos a defesa pela vida 

no primeiro tópico (menores de idade Testemunhas de Jeová), demonstrando que, em caso de 

inimputabilidade, há que se optar pela vida, pois como exposto, a criança ou adolescente pode 

no decorrer de sua existência alterar seu viés religioso. Em mesma situação, porém, sendo maior 

de idade, deve-se prevalecer a vontade da Testemunha de Jeová. No segundo tópico, a 

reprodução da máxima de Alexy (2008, p.408) é o suficiente: “Se não houver razão suficiente 

para a permissibilidade de um tratamento igual, então é obrigatório tratamento desigual. ” 

Resta a lembrança de que cada crença possui seu próprio dogma, e, certamente pela 

essência inflexível encontrará conflitos interpretativos com as demais religiões.78 Porém, os 

conflitos são passíveis de respeito, quando se percebe que a fé é subjetiva e cada pessoa tem o 

direito de exercer a sua. A intolerância reside quando a força religiosa tenta se impor como 

valor absoluto social, maculada pela política e legislações. O contato possui em predominância 

malefícios. Entretanto, o indivíduo que a professa, necessita de apoio jurisdicional para a 

efetivação da sua liberdade, por constituir elemento atomístico diante da tensão sistêmica 

analisada no decorrer deste estudo. 

Portanto, A conclusão é una, assim como a espécie humana. A tolerância e igualdade 

religiosa são máximas em qualquer Estado. Para isso, não importa a crença (positiva ou 

negativa) que cada pessoa carrega, o que o importa é o Estado ser neutro, laico. E, enquanto 

livros escolares criticarem as religiões minoritárias; imagens católicas serem padroeiras 

oficiais; Testemunhas de Jeová (maiores de idade) não terem o poder decisório sobre suas vidas; 

a logística em dispor de uma sala de provas após o pôr do sol for mais importante que a crença 

de um candidato; e por último, “Deus” ser um dos termos justificadores para o impeachment de 

um líder político. Enquanto isso e outros diversos fatores, não teremos um Brasil tolerante. 

 

 

78 Se encontra como Anexo a exposição de 22 frases de diversas matrizes religiosas sobre a tolerância religiosa à 

diversidade (REZENDE JUNIOR, 2004) 
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ANEXO – VINTE E DUAS CITAÇÕES SOBRE A TOLERÂNCIA RELIGIOSA 

 
IGREJA METODISTA O Supremo Senhor do Universo, que tem diferentes 

nomes em diferentes culturas, ama a todos. Dele 

emana toda a liberdade de pensamento, religiões ou de 

consciência. 

JUDAÍSMO Em cada indivíduo, em cada povo, em cada cultura, 
em cada credo, existe algo que é relevante para os 

demais, por mais diferentes que sejam entre si. 

Enquanto cada grupo pretender ser o dono exclusivo 

da verdade, o ideal da fraternidade universal 

permanecerá inatingível. 

MAHATMA GANDHI Em cada indivíduo, em cada povo, em cada cultura, 

em cada credo, existe algo que é relevante para os 

demais, por mais diferentes que sejam entre si. 

Enquanto cada grupo pretender ser o dono exclusivo 

da verdade, o ideal da fraternidade universal 
permanecerá inatingível. 

IGREJA PRESBITERIANA 

INDEPENDENTE DO BRASIL 

A beleza do nosso país reside justamente na 

diversidade cultural e religiosa de seu povo. (...) 

Temos que quebrar as barreiras que nos impedem de 

dialogar com aqueles e aquelas que pensam e que 

agem de forma diferente, mas que têm o mesmo 

objetivo: a valorização da VIDA! 

MAOMÉ Se eles se inclinam à Paz, inclina-te tu também a ela e 
encomenda-te a Deus... 

ALLAN KARDEC Toda crença é respeitável, quando sincera e 
conducente à prática do bem. 

LEGIÃO DA BOA VONTADE Somos Humanidade. Desde o princípio das eras, 

temos indissolúvel ligação neste mundo. Somos, 

portanto, mulçumanos, xintoístas, católicos, 

bramanistas, budistas, protestantes, judeus, espíritas, 

esotéricos, agnósticos, umbandistas, ateus... Somos, 
por fim, Seres Humanos! 

HINDUÍSMO A meta última da religião é o amor. Todas as religiões 
e   crenças   são   conseqüentemente   válidas,   e  sua 



114 
 

 

 

 
 aceitação tem de ser baseada na liberdade e numa 

opção consciente e espontânea. De outra forma, a 
religião não teria como meta o amor. 

IGREJA EVANGÉLICA LUTERANA DO 

BRASIL 

Ter liberdade de religião, de pensamento, é um dos 

pressupostos básicos (...) Como luteranos, entendemos 

os malefícios da discriminação, tendo em vista que 

Martinho Lutero, que iniciou a Reforma da igreja na 

Alemanha, foi severamente discriminado devido às 
suas convicções. 

SANTO DAIME O sol que veio à Terra / Para todos iluminar / não tem 
bonito e nem feio / Ele ilumina todos iguais. 

COMISSÃO ECUMÊNICA NACIONAL 

DE COMBATE AO RACISMO 

É sagrada a liberdade de pensamento, de consciência 

e de religião. É sagrado o direito de entrar neste ou 

naquele templo, neste ou naquele terreiro, nesta ou 

naquela tenda. É o sagrado direito de adorar e deixar 

adorar. É o direito humano e divino de pensar e deixar 
pensar, de dizer e de ouvir. 

IGREJA PENTECOSTAL O BRASIL 

PARA CRISTO 

Nenhum segmento religioso pode coagir alguém pela 

força ou ameaça a aceitar ou mudar de crença religiosa 

(...) Todos os segmentos religiosos devem promover 

uma cultura de Paz e ordem, trazendo benefícios à 

população em geral, especialmente aos menos 

favorecidos. 

MOISÉS Não terás nenhum pensamento de ódio contra teu 
irmão. 

ENCANTARIA CIGANA Cada ser humano possui o direito de escolher a sua 

própria maneira de servir o sagrado e deve fazê-lo sem 
perseguições e/ou discriminações, com liberdade. 

SANTHYA SAI BABA Se você critica a fé dos demais, sua devoção é falsa. 

Se você fosse sincero, apreciaria a sinceridade dos 

outros. Você vê erros nos outros porque você mesmo 
os tem, não os outros. 

MINISTÉRIO SARA NOSSA TERRA Jesus Cristo disse: “Porque faz que o Seu sol se levante 

sobre os bons e os maus, e a chuva desça sobre os 

justos e os injustos”. Jesus deixou claro que todos 

somos participantes das mesmas oportunidades da 

vida e da graça da criação de Deus, 
independentemente de qualquer convicção. 

COSMOVISÃO INDÍGENA Existem muitos povos, de muitas raças, falando várias 

línguas. Mas, para eles, só existe um sol, uma lua e 

uma mãe terra. Somos parte um do outro, pela vontade 

do Grande Espírito. 

BAHÁ’U’LLÁH Não pode haver dúvida alguma de que os povos do 

mundo de qualquer raça ou religião que sejam, 

derivam sua inspiração de uma só Fonte Celestial e são 

súditos de um só Deus. A diferença entre os preceitos 

sob os quais vivem deve ser atribuída aos vários 

requisitos e exigências da época em que foram 
revelados. 

ENCÍCLICA PACEM IN TERRIS Todo ser humano tem direito à liberdade de pesquisa 

da verdade e, dentro dos limites da ordem moral e do 

bem comum, à liberdade na manifestação e difusão do 

pensamento... Pertence igualmente aos direitos da 

pessoa a liberdade de prestar culto a Deus, de acordo 
com os retos ditames da própria consciência. 

RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS Prevenir a intolerância é assumir que nenhuma 

verdade é única. É reconhecer que o outro tem livre 
arbítrio (...) Esse reconhecimento pressupõe garantir- 

lhe o direito de pensar, de crer, de amar, de doar, de 
rezar,  de  ser  gente  religiosa.  Gente  que  exercita a 
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 missão sagrada de reconhecer no outro a imagem e 

semelhança de Deus, Olorum ou Javé.” 

BUDA Em verdade, jamais se destrói o ódio pelo ódio. O ódio 
só é destruído pelo Amor. Este é um preceito eterno. 

JESUS CRISTO Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, 

porque serão saciados. Bem-aventurados os 

misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 

Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a 

Deus. Bem-aventurados os que promovem a Paz, 
porque serão chamados filhos de Deus. 

 


